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Създаването на подобен вид издание на пръв проглед е лесна задача, неизискваща писателско перо, а единствено добре събрани
и още по-добре подредени факти. Но ако в забързаните делници
никой не се е постарал да събере, съхрани, напише нещичко, макар
и зрънце, мисията става непосилна.
И както, когато се създава родословно дърво, със свое начало
и бъдеще, нека да има и след нас някой, който да продължи представянето и развивитието на актуалните тенденции в онкологичното лечение, предоставяйки на читателите нови знания.
В болницата прекарваме по голяма част от живота си и смея да
твърдя той е достатъчно емоционален и разнообразен. Докосвайки се до съдбите на болните и поемайки тяхната мъка и тази на
техните семейства, с тях се превръщаме в едно цяло. Не зная друга медицинска специалност, към която са обърнати толкова очи
и толкова надежди! Сякаш всяка друга специалност може да чака,
но нашата - не, не защото ленност в работата, ленност в науката, ленност в развитието и прилагането на нови методи, схеми,
режими, означава загубена битка с едно коварно и трудно лечимо заболяване. Това прави специалността ни толкова интересна и
с препускащ ход на развитие и не позволява и ден да заспим, без
да търсим активно, без да научим и без да приложим нещо ново.
Изключителната натовареност не е извинение за никого от нас,
живели и работили в болницата, да не помислим и за тези след нас
- бъдещите експериментатори, изследователи, клиницисти, търсещи знания, даряващи знания, разпространяващи знания.

Проф. П. Куртев

4

СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА
КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ ....................................................................... 35
Акад. Д. Дамянов
РЕШЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ. ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНАТА ТАКТИКА ......... 42
Д. Дамянов, И. Димова, Г. Куртева
ПРЕГЛЕД НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ КЛИНИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ: КОИ СА КРИТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ И ПРИЧИНИ ЗА ОТКАЗ НА СИСТЕМИТЕ? ......................................................... 50
Й. Илиев

ГЛАВА ВТОРА
РАК НА ГЛАВАТА И ШИЯТА .................................................................................................................................... 75
К. Попов, Ю. Рангачев, Н. Янев, К. Мишковска, Д. Кацаров, Н. Трайкова, И. Гергов, Г. Куртева

ГЛАВА ТРЕТА
НЕОПЛАЗМИ НА ГРЪДНИЯ КОШ
РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ .............................................................................................................................................. 118
Д. Петров, Г. Калайджиев, М. Шиндов, И. Михайлова, Д. Георгиев, С. Лалова, Д. Дамянов, И. Панджарова,
Д. Манов, Ж. Михайлова, И. Гергов, Н. Трайкова, З.Валерианова
МАЛИГНЕН МЕЗОТИЛИОМ ................................................................................................................................. 155
Д. Петров, Г. Куртева, Д. Дамянов, И. Панджарова, И. Михайлова, С. Бачурска
ТИМУС, МЕДИАСТИНУМ, ПЛЕВРА – МАЛИГНЕН МЕЗОТЕЛИОМ ............................................................ 162
Д. Петров, И. Михайлова, Д. Дамянов, И. Панджарова

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ТУМОРИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ
ОРГАНИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА (МКБ С15-С26). РАК НА ХРАНОПРОВОДА ............ 171
Л. Джонгов, Б. Коруков, Л. Вартанянов, Д. Кацаров, И. Михайлова, Г. Куртева, Л. Симеонова, С. Динева,
П. Гецов, П. Куртев
РАК НА СТОМАХА ................................................................................................................................................... 186
Л. Джонгов, П. Куртев, А. Иванов, Л. Вартанянов, Д. Буланов, Б. Коруков, Р. Маджов , С. Динева, П. Гецов,
И. Михайлова, К. Кунин, Г. Куртева, Л. Симеонова
ПЪРВИЧЕН ЧЕРНОДРОБЕН РАК ......................................................................................................................... 206
П. Куртев, Л. Джонгов, Д. Костов, Ст. Ханджиев, И. Трифонова, Ж. Михайлова, В. Игнатов, Л. Симеонова,
И. Гергов, Д. Георгиев, Г. Куртева, Е. Ангелова, А. Тодоров, В. Янков
ТУМОРИ НА ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА ........................................................................................................................ 225
Л. Джонгов, В. Янков, Ст. Ханджиев, Д. Костов, К. Иванов, А. Йонков, Г. Куртева, Л. Симеонова, Ж. Михайлова,
Д. Георгиев, Б. Генова, П. Куртев

5

ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА .................................................................................................................................... 236
П. Куртев, Л. Джонгов, Е. Ангелова, В. Янков, А. Йонков, Д. Костов, И. Михайлова, Г. Куртева,
Ж. Михайлова, Л. Симеонова, П. Гецов
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ............................................................................................................................. 244
П. Куртев, Л. Джонгов, Г. Куртева, Е. Диманова, Й. Симеонов, А. Иванов, И. Михайлова, Ж. Михайлова,
Л. Симеонова, Г. Кобаков, В. Игнатов, В. Янков, И. Гергов, К. Иванов, З. Валериянова
ТУМОРИ НА АНУСА ............................................................................................................................................... 275
П. Куртев, Л. Джонгов, В. Георгиев, Й. Симеонов, Е. Ангелова, И. Михайлова, Г. Куртева, Л. Симеонова

ГЛАВА ПЕТА
ТУМОРИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
КАРЦИНОМ НА БЪБРЕКА ..................................................................................................................................... 287
К. Нейков, В. Първанова, А. Дудов, Г. Куртева, И. Трифонова, А. Герасимов , К. Генова, Р. Петков,
Д. Кацаров, С. Лалова
РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР ................................................................................................................................. 307
К. Нейков, В. Първанова, Б. Генова, К. Недев А. Дудов, Г. Куртева, И. Трифонова, А. Герасимов
КАРЦИНОМ НА УРЕТРАТА .................................................................................................................................... 327
М. Тахчиев, К. Нейков, К. Генова, Р. Петков, Б. Генова, В. Първанова, С. Лалева, И. Михайлова,
Г. Куртева, А. Герасимов
КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА ............................................................................................................................. 345
К. Нейков, В. Първанова, А. Дудов, А. Герасимов, И. Трифонова, Е. Петкова, Б. Генова, К. Генова
КАРЦИНОМ НА ТЕСТИСИТЕ ............................................................................................................................... 372
К. Нейков, А. Дудов, Г. Куртева, А. Герасимов, Р. Лазаров, Д. Кацаров, К. Русинов, И. Гергов

ГЛАВА ШЕСТА
ТУМОРИ НА ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛИ
ГИНЕКОЛОГИЯ......................................................................................................................................................... 389
РАК НА ВУЛВАТА, РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА, РАК НА ЕНДОМЕТРИУМА, РАК НА
ЯИЧНИЦИТЕ, ХОРИОКАРЦИНОМ
Г. Чакалова, Г. Горчев, С. Томов, Н. Василев, Б. Славчев, С. Иванов, Я. Корновски, С. Ковачев,
Ч. Цветков, В. Първанова, И. Трифонова, Г. Куртева, И. Михайлова, Б. Генова, Е. Манова, П. Костова,
Е. Петкова , Г. Солакова, И. Димова

ГЛАВА СЕДМА
РАК НА ГЪРДАТА ..................................................................................................................................................... 481
И. Гаврилов, В. Митова, Е. Александрова, З. Валерианова, И. Гергов, С. Бачурска, В. Първанова,
Е. Манова, С. Лалова, А. Дудов, Г. Куртева, И. Трифонова, Кр. Костов, И. Панджарова, И. Димова, Д. Манов

ГЛАВА ОСМА
МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ И ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА ................. 579
К. Киров, Е. Пейчева, И. Гаврилова, Б. Генова, Кр. Костов, Е. Мишовска, Г. Куртева, Д. Георгиев
6

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПЪРВИЧНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА КОСТИТЕ И МЕКИТЕ ТЪКАНИ ....................................... 607
С. Славчев, Д. Георгиев, С. Лалова, С. Бачурска, А. Дудов, И. Димова

ГЛАВА ДЕСЕТА
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ТУМОРИ ..................................................................................................................... 643
Л. Джонгов

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ТУМОРИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ............................................................................................................... 659
П. Куртев, Л. Джонгов, Г. Куртева, Т. Хаджиева, К. Русинов, И. Гергов, Г. Алексов, А. Герасимов

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА .............................. 699
Д. Георгиев, М. Янева, А. Бусарски, М. Каменова, К. Генова, Р. Петков

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
РЕДКИ ТУМОРИ ....................................................................................................................................................... 717
П. Куртев, Г. Куртева, Д. Петров, Д. Дамянов, В. Първанова, Д. Кацаров

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ............................................................................. 753
А. МАЛИГНЕНИ ХЕМОПАТИИ ПРИ ДЕЦА ....................................................................................................... 753
Д. Константинов, В. Василева, Д. Георгиев
Б. СОЛИДНИ ТУМОРИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ ............................................................................................... 753
И. Христозова, Л. Маринова, И. Чакъров, И. Боронсузов, И. Щърбанов, Д. Георгиев, С. Лалова
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНАТА И ЛИМФОИДНА ТЪКАН
ПРИ ВЪЗРАСТНИ ..................................................................................................................................................... 794
М. Генова, Р. Лазаров

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ОЛИГОМЕТАСТАТИЧНА БОЛЕСТ, СТЕРЕОТАКТИЧНО АБЛАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ – РАДИОХИРУРГИЯ, ПОВТОРНО И ПАЛИАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ .............................................................................. 835
В. Първанова, И. Михайлова, Н. Гешева, Д. Георгиев, Б. Генова, Е. Манова, С. Лалова

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ ....................................................................................... 869
Г. Куртева, П. Куртев, И. Димова, Д. Стойков

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
НЕИЗВЕСТНО ПЪРВИЧНО ОГНИЩЕ ................................................................................................................. 885
Д. Кацаров

7

Авторски колектив:
Проф. д-р Александрова, Елена, ДМН
Зав. отделение по хирургия на млечната жлеза в УСБАЛО – София
д-р Алексов, Габриела
Отделение по образна диагностика , УСБАЛО – София
д-р Ангелова, Елка
Клиника по коремна хирургия , УСБАЛО - София
Доц. д-р Бачурска, Свитлана, ДМ
Началник Клиника по клинична патология, УСБАЛО-София.
д-р Боронсузов, Иван
Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”
Проф. д-р Буланов, Димитър, ДМ
Обща и коремна хирургия. Зам. директор по лечебната дейност в Александровска болница, София
Проф. д-р Бусарски, Асен, ДМ
Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Иван Рилски”
Проф. д-р Валерианова, Здравка, ДМ
Раков регистър, УСБАЛО-София
д-р Вартанянов, Любомир
Клиника по коремна хирургия , УСБАЛО - София.
Доц. д-р Василев, Никола, ДМ
Акушер-гинеколог, УМБАЛ „Софиямед“
Доц. д-р Василева, Васка, ДМ
Клиника по лъчелечение, УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ” – София.
Проф. д-р Гаврилов, Иван, ДМ
Началник клиника по гръдна хирургия, УСБАЛО – София
д-р Гаврилова, Ива
Клиника по дерматология, УСБАЛ О – София
д-р Генова, Боряна
Отделение по лъчелечение , брахитерапия, УСБАЛО – София
Проф. д-р Генова, Маргарита, ДМ
Началник Лаборатория по хепатопатология и имунология, НСБАЛХЗ – София
Д-р Герасимов, Александър
Клиника по медицинска онкология , УСБАЛО- София
д-р Георгиев, Венелин
Клиника по коремна хирургия , УСБАЛО – София
д-р Георгиев, Димчо
Клиника по лъчелечение, Отделение по перкутанно лъчелечение. УСБАЛО – София
д-р Гергов, Иво
Зав. Отделение по образна диагностика, УСБАЛО – София
д-р Гецов, Пламен
Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ
Акад. д-р Горчев, Григор, ДМН
Специалист по „Акушерство и гинекология“, „Онкология“ и „Хирургия“. МУ - Плевен
Инж. Гешева – Атанасова, Нели
Инженер физик, Ръководител на Лаборатория по дозиметрия и лъчезащита, УСБАЛО – София
Акад. проф. д-р Дамянов, Дамян, ДМН
Ръководител на Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, Клиничен център по гастроентерология към Медицински университет – София.

8

д-р Дамянов, Данаил
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО – София.
Доц. д-р Джонгов, Лъчезар, ДМ
Клиника по обща и коремна хирургия, УСБАЛО – София
д-р Диманова, Ева
Клиника по обща и коремна хирургия, УСБАЛО – София
д-р Димова, Ивайла
Клиниката по медицинска онкология, УСБАЛО - София
д-р Динева, Светла
Началник отделение на Клиниката по образна диагностика на МБАЛ „НКБ“ ЕАД
Проф. д-р Дудов, Асен, ДМН
Началник Клиника по медицинска Онкология, Аджъбадем Сити Клиник – София
Доц. Д-р Иванов, Аркади, ДМ
Хирургична клиника, Изпълнителен директор -IV МБАЛ-София
Проф. д-р Иванов, Красимир, ДМН
Национален Ректор на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Проф. д-р Иванов, Стефан, ДМ
Акушерство и гинекология, МУ – Варна
Проф. Игнатов, Валентин, ДМН
Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
Инж. Илиев, Йордан
Managing director MY Synergy
Проф. д-р Йонков, Атанас, ДМ
Обща хирургия и Онкология. Началник на операционен блок –Александровска болница – София
Проф. д-р Калайджиев, Георги, ДМ
Началник Отделение по гръдна хирургия, Торакална клиника, УСБАЛО -София
Доц. д-р Каменова, Маргарита ДМН
Началник Обща и клинична патология- УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
д-р Кацаров, Димитър
Отделение по Перкутанно лъчелечение - УСБАЛО – София
Доц. д-р Киров, Красимир, ДМ
Дерматолог-онколог, Клиника по oнкодерматология, УСБАЛО-София
д-р Кленова, Александрина, ДМ
Клиника по лъчелечение, УСБАЛО – София
Проф. д-р Кобаков, Георги, ДМ
Коремна хирургия - СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков“ - Варна
Проф. д-р Ковачев, Стефан, ДМН
Ръководител на Клиника по обща и онкологична гинекология - ВМА, София
Проф. д-р Константинов, Добрин, ДМН
Началник на Клиника по детска клинична хематология и онкология , УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
Проф. д-р Корновски, Явор, ДМН
Акушерство и гинекология, Медицински център ,Варна
Проф. д-р Коруков, Бойко, ДМ
Клиника по хирургия, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“
Проф. д-р Костов, Даниел, ДМН
Началник на Катедра и клиника по хирургия, МБАЛ Варна към ВМА.
Доц. д-р Костова, Петя, ДМ
Клиника по акушерство и гинекология, УСБАЛО – София

9

Д-р Костов, Кристиян
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО- София
д-р Кунин, Кирил
Клиника по Лъчелечение, УСБАЛО – София.
Проф. д-р Куртев, Панайот, ДМ
Началник Клиника по коремна хирургия, УСБАЛО- София.
Проф. д-р Куртева, Галина, ДМ
Началник Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО- София.
д-р Лазаров, Румен
Началник отделение по Лъчелечение, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда
д-р Лалова, Силвия
Клиника по лъчелeчение към УСБАЛО, гр. София.
Проф. д-р Маджов, Росен ДМН
Зав. втора клиника по хирургия; УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Д-р Манов, Димо
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО- София
д-р Манова, Елена
Клиника по лъчелечение - София – УСБАЛО – София
Проф. д-р Маринова, Лена, ДМ
Онколог-лъчетерапевт, КОЦ – Русе
д-р Митова, Виолета
Клиника по гръдна хирургия,УСБАЛО – София
Проф. д-р Михайлова, Жасмина, ДМ
Началник Клиника по медицинска онкология , ВМА - София.
Проф. д-р Михайлова, Иглика, ДМ
Клиника по лъчелечение, УСБАЛО – София.
д-р Мишовска, Катерина
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО – София
Д-р Недев, Камен, ДМ
Клиника по лъчечечение, Аджъбадем Сити Клиник – София
Проф. д-р Нейков, Красимир, ДМ
Началник Клиника по урология, УСБАЛО – София
д-р Панджарова, Ивелина
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО – София.
Проф. д-р Пейчева, Екатерина, ДМ
Дерматолог, Онколог, Медицинска радиология, УСБАЛО – София
д-р Петкова-Лунгова, Елена, ДМ
Специалист лъчетерпевт, Клиника по лъчелечение, УСБАЛО – София
д-р Петков, Радослав
Отделение образна диагностика, УМБАЛ Софиямед
Проф. д-р Петров, Данаил, ДМН
Началник Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ ”Св. София
Доц. д-р Попов, Кирил, ДМ
Началник клиника, Клиника уши, нос, гърло , УСБАЛО – София.
Проф. д-р Първанова, Веселина, ДМ
Началник Клиника по лъчетерапия, УСБАЛО – София
Доц. д-р Рангачев, Юлиан, ДМ
Специалист по уши-нос-гърло болести, „УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ” ; МЦ Св. Пантелеймон
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Д-р Русинов, Кирил
Отделение по образна диагностика, УСБАЛО – София
д-р Симеонов, Йордан
Клиника по коремна хирургия, УСБАЛО – София
д-р Симеонова, Любов
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО- София
Доц. д-р Славчев, Божидар
Акушер-гинеколог, онколог, хирург, уролог. Зам.-директор на УСБАЛАГ „Майчин дом“ - София
д-р Славчев, Светослав
Специалист по ортопедия и травматология, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев „- София
Д-р Солакова, Гюлер
Клиника по Медицинска онкология, УСБАЛО-София
Проф. Стойков, Димитър, ДМН, хирург
Началник клиника по висцерална и чернодробна хирургия УМБАЛ „Георги Странски” Плевен
Д-р Тодоров, Асен
Клиника по коремна хирургия , УСБАЛО – София
Проф. д-р Томов, Славчо, ДМ
”Акушерство и гинекология”, „Онкология“, МУ –Плевен
Доц. д-р Трайкова, Николета, ДМ
Образна диагностика - УМБАЛ Св. Георги - База 2, Пловдив
д-р Тахчиев, Методи
Урологична клиника, УСБАЛО - София
Доц. д-р Трифонова, Ирина, ДМ
Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО- София
Проф. д-р Ханджиев, Стоян ДМ
Гастроентеролог, ВМА – София; Аджибадем Сити Клиник, Онкологичен център
Проф. д-р Христозова, Искра, ДМН
Детски хематолог- УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“- София
Доц. д-р Цветков, Чавдар, ДМ
Клиника по Акушерство и Гинекология”, МУ -Плевен
Проф. д-р Чакалова, Галина, ДМ
Началник Акушеро-гинекологична клиника, УСБАЛ О – София
д-р Чакъров, Иван
Детска клинична хематология и онкология, СБАЛДОХЗ-София
д-р Шиндов, Михаил
Началник Приемно-консултативни кабинети с регистратура,УСБАЛО – София
д-р Щърбанов, Иван
Началник на Отделение по детска онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“
Проф.д-р Янева Марияна, ДМН
Клиника по лъчелечение, КОЦ-Пловдив
д-р Янков, Владислав
Клиника по Коремна хирургия, УСБАЛО-София
Доц. д-р Янев, Николай, ДМ
Лицево-челюстна хирургия, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”
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Спонсори
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но с nmCRPC може да се

NUBEQA® — новият AR инхибитор, който удължава както
MFS, така и OS, без да се нарушава качеството на живот1–4
Мъжете, лекувани
медиана
с NUBEQA + АДТ спр.
НА MFS
АДТ самостоятелно,
40 МЕСЕЦА1
имат:

31%
ПОНИСЪК
РИСК
от смърт4

NUBEQA 300 mg филмирани таблетки
Състав: Активна съставка: 300 mg даролутамид (darolutamide)
Показания; NUBEQA е показан за лечение на възрастни мъже с неметастазирал, резистентен на кастрация
карцином на простатата (nmCRPC), които са с висок риск от развитие на метастатично заболяване.
Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е 600 mg даролутамид (две таблетки
по 300 mg), приемани два пъти дневно, еквивалентно на обща дневна доза 1 200 mg. Медикаментозната
кастрация с aналог на лутеинизиращ хормон-освобождаващ фактор (LHRH), трябва да продължи по време
на лечението при пациенти, които не са оперативно кастрирани. Ако пациентът получи токсична реакция от
степен ≥ 3 или непоносима нежелана реакция, приложението трябва да се прекъсне или намали на 300 mg
два пъти дневно, докато симптомите се подобрят. След това лечението може да се поднови при доза 600 mg
два пъти дневно. Ако пациентът получи токсична реакция от степен ≥ 3 или непоносима нежелана реакция,
приложението трябва да се прекъсне или намали на 300 mg два пъти дневно, докато симптомите се подобрят.
След това лечението може да се поднови при доза 600 mg два пъти дневно. Понижение на дозата под 300 mg
два пъти дневно не се препоръчва, тъй като ефикасността не е установена. За пациенти с тежко бъбречно
увреждане (eGFR 15-29 ml/min/1,73 m2), които не получават хемодиализа, препоръчителната начална
доза е 300 mg два пъти дневно. За пациенти с умерено и тежко чернодробно увреждане (Клас В и С по
Child-Pugh) препоръчителната начална доза е 300 mg два пъти дневно.
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
Жени, които са бременни или могат да забременеят.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Скорошно сърдечносъдово
заболяване. Пациенти с клинично значимо сърдечносъдово заболяване през последните 6 месеца,
включително инсулт, миокарден инфаркт, тежка/ нестабилна стенокардия, байпас на коронарна/
периферна артерия и симптоматична застойна сърдечна недостатъчност, са изключвани от клиничните
проучвания. Безопасността при тези пациенти не е установена. Пациенти с редки наследствени проблеми
на непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва
да приемат този лекарствен продукт.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Индуктори на CYP3A4 и P-gp. Не се препоръчва употребата на силни и умерено силни индуктори на
CYP3A4 и на P-gp (напр. карбамазепин, фенобарбитал, жълт кантарион, фенитоин и рифампицин)
по време на лечение с даролутамид, освен ако няма терапевтична алтернатива. Субстрати на BCRP,
OATP1B1 и OATP1B3. Даролутамид е инхибитор на протеина на резистентност на рак на гърдата (BCRP)
и полипептидите, транспортиращи органични аниони (OATP) 1B1 и 1B3. Едновременното приложение на
розувастатин трябва да се избягва, освен ако няма терапевтична алтернатива. Едновременното приложение
на даролутамид с други субстрати на BCRP трябва да се избягва, когато е възможно. Лекарствени продукти,
които удължават QT интервала. Андроген-депривационната терапия може да удължи QT интервала,
едновременната употреба с лекарствени продукти, за които се знае, че удължават QT интервала, или
с лекарствени продукти, които могат да индуцират torsade de pointes, трябва да се прецени съотношението
полза/ риск. Те включват антиаритмични лекарствени продукти, като клас IA (напр. хинидин, дизопирамид)
или клас III (напр. амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), антиаритмични лекарствени продукти, метадон,
моксифлоксацин и антипсихотици (напр. халоперидол).

Байер България ЕООД
София 1510, ул. Резбарска 5
тел: +359 2 424 72 80; факс: +359 2 814 01 09

ЧЕСТОТАТА НА НС
е СРАВНИМА
със самостоятелното
приложение на АДТ2

БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ
НА СЛУЧАИТЕ
НА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ
НА ЛЕЧЕНИЕТО
поради НС2

Нежелани лекарствени реакции
Много чести (≥1/10): Умора/астенични състоянияа, понижен брой неутрофили,
повишен билирубин, повишена АСАТ. Чести (≥1/100,<1/10): Исхемична болест на сърцетоб, сърдечна
недостатъчноств, обрив, болка в крайниците, мускулно-скелетна болка, фрактури
а
Включва умора и астения, летаргия и неразположение. бВключва артериосклероза на коронарна артерия,
исхемична болест на сърцето, оклузия на коронарна артерия, стеноза на коронарна артерия, остър
коронарен синдром, остър миокарден инфаркт, стенокардия, нестабилна стенокардия, миокарден инфаркт,
миокардна исхемия. вВключва сърдечна недостатъчност, остра сърдечна недостатъчност, хронична сърдечна
недостатъчност, застойна сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок.
NUBEQA 300 mg филмирани таблетки
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.
(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)
Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа
даролутамид.
Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия
Дата на актуализация на текста: 10/2020
За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5; тел.: +359 2 42 47 280;
факс: +359 2 814 01 09
Bayer system number PP-NUB-BG-0005-1
ИАЛ- 47496/06.10.2021

НС=нежелани събития; АДТ=андроген-депривационна терапия; AR=андрогенен рецептор;
MFS=преживяемост без метастази; nmCRPC=неметастазирал резистентен на кастрация
карцином на простатата; OS=обща преживяемост.
Източници: 1. Nubeqa КХП, 13.11.2020 г. 2. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Darolutamide
in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med. 2019;380(13):1235–1246.
3. Ito Y, Sadar MD. Enzalutamide and blocking androgen receptor in advanced prostate cancer:
lessons learnt from the history of drug development of antiandrogens. Res Rep Urol. 2018;10:23–32.
4. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Overall survival (OS) results of phase III ARAMIS study of
darolutamide (DARO) added to androgen deprivation therapy (ADT) for nonmetastatic castration-resistant
prostate cancer (nm CRPC). J Clin Oncol. 2020; 38{suppl. 15}:5514.

ИАЛ- 47496/06.10.2021

BMS 1506-ELR-2100059 SWIXX PM-BG-2021-10-2373 ИАЛ-52399/03.11.2021

Референции:
OPDIVO Кратка характеристика на продукта.Съдържа ниволумаб.
YERVOY Кратка характеристика на продукта.Съдържа ипилимумаб.
Лекарствени продукти по лекарско предписание.
За повече информация вижте актуалната kратка характеристика на продуктите на официалния сайт на Европейската aгенция по лекарства:
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdivo-epar-product-information_bg.pdf )
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/yervoy-epar-product-information_bg.pdf )
или се свържете със Суикс Биофарма ЕООД, София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика център, ет. 10, тел: + 359 (2) 4942-480
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(apalutamide) таблетки

ƯƤƥƤƦƫƼƫ
ƹƺƸƧƺƫƻưǆƼƤƸƼƺƤƷƸϟ
ƽƪǈƵƮƫƼƫƮưƦƸƼƤϟ1
ƬǔǕǨǡǌǊǗǏǜǘǗǊ(5/($'$$'7ǙǘǚǊǗǘƬǒǎǊǌǊǌǤǑǖǘǐǗǘǛǜ
ǎǊǙǘǎǘǋǚǒǜǏǘǋǣǊǜǊǙǚǏǐǒǌǩǏǖǘǛǜǒǎǊǑǊǋǊǌǒǜǏ
ǙǚǘǍǚǏǛǒǩǜǊǗǊǑǊǋǘǕǩǌǊǗǏǜǘǛǙǚǩǖǘSODFHER$'7ǔǊǜǘ
ǑǊǙǊǑǌǊǜǏǘǛǜǊǗǊǕǒǜǏǜǏǚǊǙǏǌǜǒǡǗǒǌǤǑǖǘǐǗǘǛǜǒǑǊ
ǙǘǔǤǛǗǘ1–3
(5/($'$®$'7
• ƷǊǖǊǕǏǗǒǏǗǊǚǒǛǔǊǘǜǛǖǤǚǜǛǛǙǚǩǖǘSODFHER$'7
ǒǛǛǕǏǎǔǚǘǛǘǌǤǚ2†
• ƱǗǊǡǒǖǘǙǘǎǘǋǚǩǌǊU3)6ǛǙǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒǜǏǛ
ǚǊǎǒǘǕǘǍǒǡǗǊǙǚǏǐǒǌǩǏǖǘǛǜǋǏǑǙǚǘǍǚǏǛǒǩǗǊǌǜǘǚǊǜǊ
ǍǘǎǒǗǊǛǙǚǩǖǘǌǚǊǖǘǜǘǗǊSODFHER$'73‡

ƯƤƹƸǁƷƫƼƫƼƫƺƤƹưǆƺƤƷƸƻY=ϟ
ƻƹƺƫƼƫƹƺƸƧƺƫƻưǆƼƤϟ2
ƵƯƴƪƺƻƼƬƯƷƪƲƷƾƸƺƶƪǀƲǉ (5/($'$®)
ƼǘǑǒǕǏǔǊǚǛǜǌǏǗǙǚǘǎǝǔǜǙǘǎǕǏǐǒǗǊǎǘǙǤǕǗǒǜǏǕǗǘǗǊǋǕǨǎǏǗǒǏǒǑǊǜǘǌǊǏǌǊǐǗǘǎǊǛǏǛǤǘǋǣǊǌǊǌǛǩǔǊǙǘǎǘǑǒǚǊǗǊǗǏǐǏǕǊǗǊǚǏǊǔǠǒǩǛǌǤǚǑǊǗǊǛǗǏǍǘ
Ƽǘ
Ƽ
(5/($
(5/($'$® DSDOXWDPLGH PJǞǒǕǖǒǚǊǗǒǜǊǋǕǏǜǔǒƹƸƴƪƱƪƷƲƯ(5/($'$ǏǙǘǔǊǑǊǗǑǊǕǏǡǏǗǒǏǗǊǗǏǖǏǜǊǛǜǊǑǒǚǊǕǚǏǑǒǛǜǏǗǜǏǗǗǊǔǊǛǜǚǊǠǒǩǔǊǚǠǒǗǘǖǗǊ
ǙǚǘǛǜǊǜǊǜǊ QP&53& ǙǚǒǌǤǑǚǊǛǜǗǒǖǤǐǏǛǌǒǛǘǔǚǒǛǔǘǜǚǊǑǌǒǜǒǏǗǊǖǏǜǊǛǜǊǜǒǡǗǊǋǘǕǏǛǜǕǏǡǏǗǒǏǗǊǖǏǜǊǛǜǊǜǒǡǏǗǡǝǌǛǜǌǒǜǏǕǏǗǔǤǖǟǘǚǖǘǗǊǕǗǊǜǏǚǊǙǒǩ
ǔǊǚǠǒǗǘǖǗǊǙǚǘǛǜǊǜǊǜǊ P+63& ǙǚǒǌǤǑǚǊǛǜǗǒǖǤǐǏǌǔǘǖǋǒǗǊǠǒǩǛǊǗǎǚǘǍǏǗǎǏǙǚǒǌǊǠǒǘǗǗǊǜǏǚǊǙǒǩ DQGURJHQGHSULYDWLRQWKHUDS\$'7 ƮƸƱƲƺƸƬƴƪƲ
ƷƪǁƲƷƷƪƹƺƲƵƸưƯƷƲƯ(5/($'$ǏǙǚǏǎǗǊǑǗǊǡǏǗǑǊǙǏǚǘǚǊǕǗǘǙǚǒǕǘǐǏǗǒǏƼǊǋǕǏǜǔǒǜǏǜǚǩǋǌǊǎǊǛǏǍǤǕǜǊǜǠǏǕǒǒǖǘǐǏǎǊǛǏǙǚǒǏǖǊǜǛǤǛǒǕǒǋǏǑǟǚǊǗǊ
ƹǚǏǙǘǚǤǡǒǜǏǕǗǊǜǊǎǘǑǊǏPJ ǡǏǜǒǚǒǜǊǋǕǏǜǔǒǘǜPJ ǔǊǜǘǙǏǚǘǚǊǕǗǊǏǎǒǗǒǡǗǊǎǗǏǌǗǊǎǘǑǊƹƺƸƼƲƬƸƹƸƴƪƱƪƷƲǉưǏǗǒǔǘǒǜǘǛǊǋǚǏǖǏǗǗǒǒǕǒǖǘǍǊǜ
ǎǊǑǊǋǚǏǖǏǗǏǩǜƻǌǚǤǟǡǝǌǛǜǌǒǜǏǕǗǘǛǜǔǤǖǊǔǜǒǌǗǘǜǘǌǏǣǏǛǜǌǘǒǕǒǔǤǖǗǩǔǘǏǘǜǙǘǖǘǣǗǒǜǏǌǏǣǏǛǜǌǊƻƹƯǀƲƪƵƷƲƹƺƯƮƽƹƺƯưƮƯƷƲǉƲƹƺƯƮƹƪƱƷƲƶƯƺƴƲ
ƹƺƲƽƹƸƼƺƯƫƪ(5/($'$ǗǏǛǏǙǚǏǙǘǚǤǡǌǊǙǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒǛǊǗǊǖǗǏǑǊǑǊǍǤǚǡǘǌǏǒǕǒǎǚǝǍǒǙǚǏǎǚǊǑǙǘǕǊǍǊǣǒǞǊǔǜǘǚǒǌǔǕǨǡǒǜǏǕǗǘǗǘǋǏǑǘǍǚǊǗǒǡǏǗǒǏǎǘ
ǙǘǎǕǏǐǊǣǘǖǘǑǤǡǗǘǝǌǚǏǐǎǊǗǏǛǔǘǚǘǢǏǗǒǗǛǝǕǜ ǌǚǊǖǔǒǜǏǗǊǏǎǗǊǍǘǎǒǗǊ ǙǤǚǌǒǡǗǒǖǘǑǤǡǗǒǜǝǖǘǚǒǒǕǒǖǘǑǤǡǗǒǖǏǜǊǛǜǊǑǒƪǔǘǛǏǚǊǑǌǒǏǍǤǚǡǙǘǌǚǏǖǏ
ǗǊǕǏǡǏǗǒǏǜǘǜǘǜǚǩǋǌǊǜǚǊǓǗǘǎǊǛǏǙǚǏǝǛǜǊǗǘǌǒƺǒǛǔǤǜǘǜǍǤǚǡǖǘǐǏǎǊǋǤǎǏǙǘǌǒǢǏǗǙǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒǙǘǕǝǡǊǌǊǣǒǏǎǗǘǌǚǏǖǏǗǗǘǕǏǔǊǚǛǜǌǏǗǒǙǚǘǎǝǔǜǒ
ǔǘǒǜǘǙǘǗǒǐǊǌǊǜǍǤǚǡǘǌǒǩǙǚǊǍƹǊǠǒǏǗǜǒǜǏǜǚǩǋǌǊǎǊǋǤǎǊǜǘǠǏǗǏǗǒǑǊǚǒǛǔǘǜǞǚǊǔǜǝǚǒǒǙǊǎǊǗǏǙǚǏǎǒǑǊǙǘǡǌǊǗǏǗǊ(5/($'$ǒǎǊǙǚǘǎǤǕǐǊǜǎǊǋǤǎǊǜ
ǙǚǘǛǕǏǎǩǌǊǗǒǒǕǏǔǝǌǊǗǒǛǙǘǚǏǎǝǛǜǊǗǘǌǏǗǒǜǏǚǤǔǘǌǘǎǛǜǌǊǑǊǕǏǡǏǗǒǏǔǊǜǘǛǏǒǖǊǙǚǏǎǌǒǎǙǚǒǕǊǍǊǗǏǜǘǗǊǛǚǏǎǛǜǌǊǗǊǛǘǡǏǗǒǔǤǖǔǘǛǜǒǜǏƹǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒ
ǕǏǔǝǌǊǗǒǛǊǙǊǕǝǜǊǖǒǎǌǤǑǗǒǔǌǊǒǛǟǏǖǒǡǗǊǋǘǕǏǛǜǗǊǛǤǚǠǏǜǘǌǔǕǨǡǒǜǏǕǗǘǛǤǋǒǜǒǩǌǘǎǏǣǒǎǘǛǖǤǚǜƹǊǠǒǏǗǜǒǜǏǜǚǩǋǌǊǎǊǛǏǗǊǋǕǨǎǊǌǊǜǑǊǙǚǒǑǗǊǠǒ
ǒǛǒǖǙǜǘǖǒǗǊǒǛǟǏǖǒǡǗǊǋǘǕǏǛǜǗǊǛǤǚǠǏǜǘǒǘǌǕǊǎǩǌǊǗǏǜǘǗǊǛǤǚǎǏǡǗǘǛǤǎǘǌǒǜǏǚǒǛǔǘǌǒǞǊǔǜǘǚǒǔǊǜǘǟǒǙǏǚǜǘǗǒǩǎǒǊǋǏǜǒǕǒǎǒǛǕǒǙǒǎǏǖǒǩǜǚǩǋǌǊ
ǎǊǛǏǘǙǜǒǖǒǑǒǚǊǛǙǘǚǏǎǛǜǊǗǎǊǚǜǗǒǜǏǍǚǒǐǒƯǎǗǘǌǚǏǖǏǗǗǘǙǚǒǕǘǐǏǗǒǏǗǊǊǙǊǕǝǜǊǖǒǎǛǌǊǚǞǊǚǒǗǒǔǝǖǊǚǒǗǘǌǒǊǗǜǒǔǘǊǍǝǕǊǗǜǒǜǚǩǋǌǊǎǊǛǏǒǑǋǩǍǌǊ
ǊǊǔǘǗǏǛǏǒǑǋǩǍǌǊǜǚǩǋǌǊǎǊǛǏǒǑǌǤǚǢǌǊǎǘǙǤǕǗǒǜǏǕǗǘǙǚǘǛǕǏǎǩǌǊǗǏǗǊǖǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǘǜǘǗǘǚǖǊǕǒǑǒǚǊǗǘǛǤǘǜǗǘǢǏǗǒǏ Ζ15 ƹǊǠǒǏǗǜǒǜǏǛǔǕǒǗǒǡǗǘ
ǑǗǊǡǒǖǘǛǤǚǎǏǡǗǘǛǤǎǘǌǘǑǊǋǘǕǩǌǊǗǏǜǚǩǋǌǊǎǊǛǏǙǚǘǛǕǏǎǩǌǊǜǑǊǚǒǛǔǘǌǒǞǊǔǜǘǚǒǔǊǜǘǗǊǙǚǟǒǙǏǚǟǘǕǏǛǜǏǚǘǕǏǖǒǩǟǒǙǏǚǜǚǒǍǕǒǠǏǚǒǎǏǖǒǩǒǕǒǎǚǝǍǒ
ǔǊǚǎǒǘǖǏǜǊǋǘǕǒǜǗǒǗǊǚǝǢǏǗǒǩƹǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒǛǊǗǊǖǗǏǑǊǒǕǒǚǒǛǔǘǌǒǞǊǔǜǘǚǒǑǊǝǎǤǕǐǊǌǊǗǏǗǊ47ǒǗǜǏǚǌǊǕǊǒǙǚǒǙǊǠǒǏǗǜǒǙǘǕǝǡǊǌǊǣǒǏǎǗǘǌǚǏǖǏǗǗǘ
ǕǏǔǊǚǛǜǌǏǗǒǙǚǘǎǝǔǜǒǔǘǒǜǘǖǘǍǊǜǎǊǝǎǤǕǐǊǜ47ǒǗǜǏǚǌǊǕǊǕǏǔǊǚǒǜǏǜǚǩǋǌǊǎǊǘǠǏǗǩǜǛǤǘǜǗǘǢǏǗǒǏǜǘǙǘǕǑǊǚǒǛǔǌǔǕǨǡǒǜǏǕǗǘǙǘǜǏǗǠǒǊǕǊǑǊWRUVDGHGH
SRLQWHVǙǚǏǎǒǑǊǙǘǡǌǊǗǏǗǊ(5/($'$(5/($'$ǗǏǙǘǌǕǒǩǌǊǒǕǒǙǘǌǕǒǩǌǊǙǚǏǗǏǋǚǏǐǒǖǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǜǊǑǊǢǘǞǒǚǊǗǏǒǚǊǋǘǜǊǛǖǊǢǒǗǒƹǊǠǒǏǗǜǒǜǏǕǏǔǝǌǊǗǒ
Ǜ(5/($'$ǜǚǩǋǌǊǎǊǛǊǒǗǞǘǚǖǒǚǊǗǒǑǊǚǒǛǔǊǘǜǍǤǚǡǘǌǏǙǘǘǜǗǘǢǏǗǒǏǗǊǢǘǞǒǚǊǗǏǒǕǒǚǊǋǘǜǊǛǖǊǢǒǗǒƷƯưƯƵƪƷƲƵƯƴƪƺƻƼƬƯƷƲƺƯƪƴǀƲƲƶǗǘǍǘ
ǡǏǛǜǒǍǘǚǏǣǒǌǤǕǗǒǟǒǙǏǚǜǘǗǒǩǎǒǊǚǒǩǔǘǐǏǗǘǋǚǒǌǞǚǊǔǜǝǚǊǊǚǜǚǊǕǍǒǩǝǖǘǚǊǗǊǖǊǕǏǗǘǜǏǍǕǘǙǊǎǊǗǏǁǏǛǜǒǟǒǙǘǜǒǚǏǘǒǎǒǑǤǖǟǒǙǏǚǟǘǕǏǛǜǏǚǘǕǏǖǒǩ
ǟǒǙǏǚǜǚǒǍǕǒǠǏǚǒǎǏǖǒǩǎǒǛǍǏǝǑǒǩǒǛǟǏǖǒǡǗǊǋǘǕǏǛǜǗǊǛǤǚǠǏǜǘǛǤǚǋǏǐǖǝǛǔǝǕǏǗǛǙǊǑǤǖƷǏǡǏǛǜǒǍǤǚǡ ǌǔǕǨǡǌǊǙǚǏǟǊǙǌǊǗǏǗǊǏǑǒǔǊ ƻǗǏǒǑǌǏǛǜǗǊǡǏǛǜǘǜǊ
ǝǎǤǕǐǊǌǊǗǏǗǊ47ǒǗǜǏǚǌǊǕǊƷǊǙǚǊǌǏǜǏǛǙǚǊǌǔǊǛƴƿƹǑǊǎǚǝǍǒǗǏǐǏǕǊǗǒǚǏǊǔǠǒǒƷƪǁƲƷƷƪƸƼƹƽƻƴƪƷƯƵǏǔǊǚǛǜǌǏǗǒǩǜǙǚǘǎǝǔǜǛǏǘǜǙǝǛǔǊǙǘǕǏǔǊǚǛǔǘ
ǙǚǏǎǙǒǛǊǗǒǏƶǘǕǩǗǊǙǚǊǌǏǜǏǛǙǚǊǌǔǊǛƴǚǊǜǔǊǜǊǟǊǚǊǔǜǏǚǒǛǜǒǔǊǗǊǙǚǘǎǝǔǜǊ ƴƿƹ ǙǚǏǎǒǎǊǍǘǙǚǏǎǙǒǢǏǜǏƮǊǜǊǗǊǙǘǛǕǏǎǗǘǘǎǘǋǚǏǗǘƴƿƹǍ
ƲƱƼƸǁƷƲǀƲ
1.(5/($'$® DSDOXWDPLGH ƴǚǊǜǔǊǟǊǚǊǔǜǏǚǒǛǜǒǔǊǗǊǙǚǘǎǝǔǜǊ2.&KL.1HWDO-&OLQ2QFRO$SU-&2GRL-&23.&KL.1HWDO1(QJO-0HG
Ȃ
$'7 ǊǗǎǚǘǍǏǗǎǏǙǚǒǌǊǠǒǘǗǗǊ ǜǏǚǊǙǒǩ &Ζ ǎǘǌǏǚǒǜǏǕǏǗ ǒǗǜǏǚǌǊǕ +5 ǛǤǘǜǗǘǢǏǗǒǏ ǗǊ ǚǒǛǔǊ P+63& ǖǏǜǊǛǜǊǜǒǡǏǗ ǡǝǌǛǜǌǒǜǏǕǏǗ ǔǤǖ ǟǘǚǖǘǗǊǕǗǊ ǜǏǚǊǙǒǩ ǔǊǚǠǒǗǘǖ ǗǊ
ǙǚǘǛǜǊǜǊǜǊ26ǘǋǣǊǙǚǏǐǒǌǩǏǖǘǛǜU3)6 ǙǚǏǐǒǌǩǏǖǘǛǜǋǏǑǚǏǗǜǍǏǗǘǍǚǊǞǛǔǊǙǚǘǍǚǏǛǒǩ(5/($'$® DSDOXWDPLGH ǏǙǘǔǊǑǊǗǑǊǕǏǡǏǗǒǏǗǊǖǏǜǊǛǜǊǜǒǡǏǗǡǝǌǛǜǌǒǜǏǕǏǗǔǤǖ
ǟǘǚǖǘǗǊǕǗǊ ǜǏǚǊǙǒǩ ǔǊǚǠǒǗǘǖ ǗǊ ǙǚǘǛǜǊǜǊǜǊ P+63&  Ǚǚǒ ǌǤǑǚǊǛǜǗǒ ǖǤǐǏ ǌ ǔǘǖǋǒǗǊǠǒǩ Ǜ $'71 ȍ ƶǏǎǒǊǗǊǜǊ ǗǊ 26 ǗǏ Ǐ ǎǘǛǜǒǍǗǊǜǊ Ǜ (5/($'$®  $'7 ǙǘǍǘǕǩǖǊ ǡǊǛǜ ǘǜ
ǙǊǠǒǏǗǜǒǜǏǛǊǘǣǏǐǒǌǒǙǘǌǚǏǖǏǗǊǞǒǗǊǕǗǒǩǜǊǗǊǕǒǑ ǛǕǏǎǔǚǘǛǘǌǤǚ +5 &ΖȂ S2ȎU3)6ǌǚǏǖǏǘǜǚǊǗǎǘǖǒǑǊǠǒǩǎǘǙǤǚǌǊǘǋǚǊǑǗǊǎǒǊǍǗǘǛǜǒǔǊ
ǘǛǗǘǌǊǗǊǗǊǎǘǔǝǖǏǗǜǒǚǊǗǏǗǊǙǚǘǍǚǏǛǒǩǗǊǑǊǋǘǕǩǌǊǗǏǜǘǒǕǒǛǖǤǚǜǔǘǏǜǘǏǗǊǛǜǤǙǒǕǘǙǤǚǌǘƶǏǎǒǊǗǊǜǊǗǊU3)6ǗǏǖǘǐǏǎǊǋǤǎǏǘǠǏǗǏǗǊǑǊ(5/($'$®$'7ǛǙǚǩǖǘ
ǖǏǛǏǠǊǙǚǒSODFHER$'7+5 &ΖȂ S3

ƮǐǘǗǛǤǗ ƮǐǘǗǛǤǗƫǤǕǍǊǚǒǩƯƸƸƮƪǎǚǏǛƫǤǕǍǊǚǒǩƻǘǞǒǩƫǒǑǗǏǛƹǊǚǔƻǘǞǒǩǛǍǚǊǎǊǏǜǊǐ
ƼǏǕƾǊǔǛ(PDLO--VDIHW\#LWVMQMFRPZZZMDQVVHQFRPEXOJDULD
ƮǊǜǊǗǊǛǤǑǎǊǌǊǗǏǗǊǖǊǜǏǚǒǊǕǊǎǏǔǏǖǌǚǒǍ_&3

̾Ϛͼͫ͠͞ͰͣͫͦͪͣͰͯ͞Ͱ͞Ͱͦ͵ͣͫͪͣϙͫͬͪͯ͞$4#(8ͪͱͰ͞ʹͦͽ

6#(+0.#4 /'-+0+56
̿ͮͥͬͰͬͬͮͨͬͧ͡͠ͰͬͭͮͬϚϙͤ͞͠͞Ϛϙͬ͡

Tafinlar 50 mg; 75 mg твърди капсули

Mekinist 0,5 mg; 2 mg филмирани таблетки

Състав: Всяка твърда капсула съдържа дабрафениб мезилат, еквивалентен на 50 mg или съответно на 75 mg дабрафениб. Показания: Меланом: показан е
като монотерапия или в комбинация с траметиниб за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация. Адювантна терапия на меланом: в комбинация с траметиниб е показан като адювантна терапия при възрастни пациенти с меланом Стадий III с BRAF V600 мутация,
след пълна резекция. Недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК): показан е в комбинация с траметиниб за лечение на възрастни пациенти с авансирал
недребноклетъчен белодробен карцином с BRAF V600 мутация. Дозировка: Преди да приемат дабрафениб, пациентите трябва да имат положителен резултат
за наличие на BRAF V600 мутация в тумора, потвърден чрез валидиран тест. Ефикасността и безопасността на дабрафениб не са установени при пациенти с див
тип BRAF меланом или див тип BRAF НДКБК; не трябва да се използва при тези пациенти.•Препоръчителната доза дабрафениб, приложен като монотерапия
или в комбинация с траметиниб, е 150 mg (2 капсули от 75 mg) 2 пъти дневно (= на обща дневна доза от 300 mg). Препоръчителната доза траметиниб, прилаган
в комбинация с дабрафениб е 2 mg веднъж дневно.•Лечението трябва да продължи, докато пациентът спре да се повлиява или до развитието на неприемлива
токсичност. При адювантна терапия на меланом пациентите трябва да бъдат лекувани в продължение на 12 месеца, освен ако не настъпи рецидив на заболяването или неприемлива токсичност.•Ако се пропусне доза дабрафениб, тя не трябва бъде приемана по-малко от 6 часа до приема на следващата доза по
схема. Ако се пропусне доза траметиниб, прилаган в комбинация с траметиниб, пропуснатата доза траметиниб трябва да се приеме само ако времето до
следващата доза е повече от 12 часа.•Не се препоръчва коригиране на дозата или временно прекъсване на лечението при развитие на кожен сквамозноклетъчен карцином или новопоявил се първичен меланом като нежелани реакции. Не се препоръчва намаляване на дозата на дабрафениб под 50 mg два пъти
дневно, прилаган като монотерапия или в комбинация с траметиниб. Не се препоръчва намаляване на дозата на траметиниб под 1 mg веднъж дневно, прилаган
в комбинация с дабрафениб.•Пирексия: Ако температурата на пациента е ≥38oC, лечението трябва да се прекрати (при дабрафениб, прилаган като монотерапия,
както и при дабрафениб заедно с траметиниб, приложени в комбинация). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно при първия симптом на
пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици, а когато това не е достатъчно, трябва да се обмисли употреба на перорални кортикостероиди. Пациентите трябва да бъдат оценени за признаци и симптоми на инфекция и ако е необходимо да бъдат лекувани. Употребата на дабрафениб или на дабрафениб и
траметиниб, приложени в комбинация, трябва да се поднови, ако при пациента липсват симптоми в рамките на поне 24 часа: 1) при същото дозово ниво или 2)
с доза, която е с едно дозово ниво по ниска, в случай че пирексията възниква отново и/или е придружена от други тежки симптоми, включително дехидратация,
хипотония или бъбречна недостатъчност.•Ако възникне токсичност, свързана с лечението, при прилагане на дабрафениб в комбинация с траметиниб, е необходимо едновременно намаляване на дозата и на двата продукта, прекъсване на лечението или спирането му.•Намаляване на дозата само на единия от двата
продукта, са описани при увеит, позитивни за RAS мутация некожни злокачествени заболявания, намаляване на левокамерната фракция на изтласкване
(ЛКФИ), оклузия на ретинална вена (ОРВ), отлепване на пигментния епител на ретината (ОПЕР) и интерстициална белодробна болест (ИББ)/пневмонит (свързани предимно с траметиниб).•Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно уврежданек както и при пациенти с леко
чернодробно увреждане. Няма клинични данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане и при пациенти с умерено тежко до тежко чернодробно увреждане.
Не се налага коригиране на началната доза при пациенти на възраст >65 г.•Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно уврежданек както и при пациенти с леко чернодробно увреждане. Няма клинични данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане и при пациенти с умерено тежко до тежко чернодробно увреждане. Не се налага коригиране на началната доза при пациенти на възраст >65 г.•Начин на приложение: Капсулите
трябва да се поглъщат цели с вода; не трябва да се дъвчат или отварят и не трябва да се смесват с храна или течности поради химичната нестабилност на
дабрафениб. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Предупреждения/Предпазни
мерки: Когато дабрафениб се прилага в комбинация с траметиниб, е необходима справка с КХП на траметиниб, преди започване на лечението. Изследване на
BRAF V600 Ефикасността и безопасността на дабрафениб не са установени при пациенти с див тип BRAF меланом или див тип BRAF НДКБК, поради което
дабрафениб не трябва да се използва. Дабрафениб в комбинация с траметиниб при пациенти с меланом, с прогресия на заболяването при предшестващо лечение с BRAF инхибитор Има ограничени данни и трябва да се обсъдят и други варианти за лечение, в тази лекувана с BRAF инхибитор популация, преди да се започне лечение
с комбинацията. Новопоявили се злокачествени заболявания Могат да възникнат нови злокачествени заболявания, кожни и некожни. Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК) Препоръчва се да се направи кожен преглед преди започване на лечение с дабрафениб, всеки месец по време на лечението и до 6 месеца след
лечение за кСКК. Проследяването трябва да продължи 6 месеца след приключване на лечението с дабрафениб или до започване на друга антинеопластична
терапия. Новопоявил се първичен меланом Случаите на новопоявил се първичен меланом могат да бъдат лекувани с ексцизия и не налагат промяна на лечението.
Проследяването за кожни лезии трябва да се извършва, както е посочено за кСКК. Некожни злокачествени заболявания Преди започване на лечението пациентите
трябва да се подложат на преглед на главата и шията. По време на лечението пациентите да се проследяват според клиничното състояние. Кръвоизлив Хеморагични събития, вкл. значителни хеморагични събития и хеморагични събития с летален изход са настъпвали при пациенти, приемащи комбинацията дабрафениб с траметиниб. Зрително увреждане Трябва да се проследяват рутинно за признаци и симптоми на зрително нарушение. Пирексия Честотата и тежестта на
пирексията са повишени при комбинираната терапия. Понижаване на левокамерната фракция на изтласкване (LVEF)/Левокамерна дисфункция При прилагане на
дабрафениб в комбинация с траметиниб се съобщава, че траметиниб понижава LVEF. Бъбречна недостатъчност Трябва редовно да се проследява нивото на серумния креатинин по време на лечението. Чернодробни събития Препоръчва се при пациентите на лечение с дабрафениб в комбинация с траметиниб проследяване
на чернодробната функция на всеки 4 седмици за 6 месеца след започване на лечение с траметиниб. Хипертония Съобщава се при пациенти със или без предшестваща хипертония. Интерстициална белодробна болест/Пневмонит Ако дабрафениб се прилага в комбинация с траметиниб, то тогава лечението с дабрафениб
може да продължи в същата доза. Обрив, рабдомиолиза, панкреатит се съобщава при пациенти, приемащи дабрафениб в комбинация с траметиниб. Дълбока венозна тромбоза/Белодробен емболизъм Необходимо е окончателно спиране на приема на траметиниб и дабрафениб при поява на животозастрашаващ белодробен
емболизъм. Тежки кожни нежелани реакции Cлучаи на тежки кожни нежелани реакции, включително синдром на Stevens Johnson и лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми, които могат да бъдат животозастрашаващи или с летален изход по време на лечението с комбинацията дабрафениб/траметиниб. Стомашно-чревни нарушения Случаи на колит и стомашно-чревна перфорация, вкл. с летален изход, при пациенти, приемащи дабрафениб в комбинация с
траметиниб. Саркоидоза Случаи на саркоидоза при пациенти, лекувани с дабрафениб в комбинация с траметиниб, която засяга основно кожата, белите дробове,
очите и лимфните възли. В повечето случаи лечението с дабрафениб и траметиниб е продължено. В случай на диагностициране на саркоидоза трябва да се
обмисли съответно лечение. Важно е саркоидозата да не се тълкува погрешно като прогресия на заболяването. Ефекти на други лекарствени продукти върху
дабрафениб: Дабрафениб е субстрат на CYP2C8 и CYP3A4. Мощни индуктори на тези ензими трябва да се избягват. Ефекти на дабрафениб върху други лекарствени
продукти: Дабрафениб е индуктор на метаболизиращи ензими, което може да доведе до загуба на ефикасност на много от често използваните лекарствени
продукти (ЛП). Съпътстващо приложение на дабрафениб с ЛП, които са чувствителни субстрати на някои метаболизиращи ензими или транспортери, трябва да
се избягва, ако не е възможно да се проследи ефикасността и да се коригира дозата. Взаимодействия: Ефекти на други лекарствени продукти върху
дабрафениб Едновременното приложение на мощни инхибитори с дарафениб трябва да става с повишено внимание. Едновремeнно приложение на дабрафениб
с мощни индуктори на CYP2C8 или CYP3A4 трябва да се избягва. Ефекти на дабрафениб върху други лекарствени продукти Очакват се взаимодействия с много
ЛП, които се елиминират чрез метаболизиране или активен транспорт. Ефекти на дабрафениб върху лекарствените транспортни системи: Дабрафениб е in vitro
инхибитор на човешкия полипептид, транспортиращ органични аниони (OATP) 1B1 (OATP1B1), OATP1B3 и BCRP. Комбинация с траметиниб Очаква се слабо понижение на бионаличността на траметиниб. Ефект на храната върху дабрафениб Пациентите трябва да приемат дабрафениб като монотерапия или в комбинация
с траметиниб най малко един час преди или 2 часа след хранене. Педиатрична популация Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни. Фертилитет, бременност и кърмене: Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечението и в
продължение на 2 седмици след спиране на дабрафениб и 16 седмици след приема на последната доза траметиниб, когато се прилага в комбинация с
дабрафениб. Дабрафениб може да намали ефикасността на пероралните или на другите системни хормоналните контрацептиви; да се използват алтернативни методи на контрацепция. Няма данни за употребата при бременни. Ако пациентката забременее по време на лечение, тя трябва да бъде информирана за
потенциалния риск за плода. Не е известно дали дабрафениб се екскретира в кърмата. Няма данни за хора при прилагане на дабрафениб като монотерапия или
в комбинация с траметиниб. Може да увреди фертилитета при мъже и жени. Нежелани лекарствени реакции: Най честите нежелани реакции ( 15 %), съобщени при дабрафениб, са били хиперкератоза, главоболие, пирексия, артралгия, умора, гадене, папилом, алопеция, обрив и повръщане. Най-честите нежелани реакции (≥ 20 %) за дабрафениб в комбинация с траметиниб включват пирексия, умора, гадене, треска, главоболие, диария, повръщане, артралгия и обрив. Монотерапия с дабрафениб Много чести: Папилом, намален апетит, главоболие, кашлица, гадене, повръщане, диария, хиперкератоза, алопеция, обрив,
синдром на палмаро-плантарна еритродизестезия, артралгия, миалгия, болка в крайник, пирексия, умора, втрисане, астения. Чести: Кожен сквамозноклетъчен карцином, себорейна кератоза, акрохордон (фиброепителен полип), базалноклетъчен карцином, хипофосфатемия, хипергликемия, констипация, суха
кожа, сърбеж, актинична кератоза, кожна лезия, еритем, фоточувствителност, грипоподобно заболяване. Нечести: Новопоявил се първичен меланом,
свръхчувствителност, увеит, панкреатит, паникулит, бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, нефрит. Комбинирана терапия с дабрафениб и
траметиниб Много чести: Назофарингит, понижен апетит, главоболие, замаяност, хипертония, хеморагия, кашлица, коремна болка, запек, диария, гадене, повръщане, суха кожа, сърбеж, обрив, еритем, артралгия, миалгия, болка в крайник, мускулни спазми, умора, треска, астения, периферни отоци, пирексия, грипоподобно заболяване, повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза. Чести: Инфекция на пикочните пътища, целулит, фоликулит, паронихия, пустулозен обрив, кожен сквамозноклетъчен карцином, папилом, себорейна кератоза, неутропения, анемия, тромбоцитопения, левкопения,
дехидратация, хипонатриемия, хипофосфатемия, хипергликемия, замъгляване на зрението, зрително увреждане, увеит, намалена фракция на изтласкване,
хипотония, лимфедем, задух, сухота в устата, стоматит, акнеиформен дерматит, актинична кератоза, нощно изпотяване, хиперкератоза, алопеция, синдром на
палмаро-плантарна еритродизестезия, кожна лезия, хиперхидроза, паникулит, кожни фисури, фоточувствителност, възпаление на лигавиците, оток на лицето, повишена алкална фосфатаза в кръвта, повишена гама-глутамил трансфераза, повишена креатин фосфокиназа в кръвта. Нечести: Новопоявил се първичен
меланом, акрохордон (фиброепителен полип), свръхчувствителност, саркоидоза, хориоретинопатия, отлепване на ретината, периорбитален оток, брадикардия, пневмонит, панкреатит, колит, бъбречна недостатъчност, нефрит. Редки: стомашно-чревна перфорация. С неизвестна честота: миокардит; Синдром на
Stevens-Johnson, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми; генерализиран, ексфолиативен дерматит. Забележка: Лекарството се отпуска
по ограничено лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика на продукта (КХП, ЕМА, 26.08.2021).
Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия.

Състав: Всяка филмиранатаблетка съдържа траметинибдиметилсулфоксид,еквивалентенна0,5 mgилисъответнона2mgтраметиниб. Показания:Меланом:показанекатомонотерапия иливкомбинация с дабрафениб за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация. Адювантна терапия на меланом: в комбинация с дабрафениб е показан като
адювантна терапия при възрастни пациенти с меланом Стадий III с BRAF V600 мутация, след пълна резекция.Недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК): в комбинация с дабрафениб е показан за
лечениенавъзрастнипациентисавансиралнедребноклетъченбелодробенкарциномсBRAFV600мутация.Дозировка:Предида приематтраметиниб,пациентитетрябвадаимат положителенрезултат
заналичие на BRAFV600 мутация,потвърденотвалидирантест.•Препоръчителната дозатраметиниб,приложенкатомонотерапия иливкомбинация сдабрафениб,е2mgведнъждневно.Препоръчителната доза дабрафениб, когато се прилага в комбинация с траметиниб е 150 mg два пъти дневно.•Не се препоръчва промяна на дозата при развитие на кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК) или новопоявилсе първиченмеланомкато нежелани реакции.•Не се препоръчванамаляване на дозатана траметинибпод1mgведнъждневно,прилаганкато монотерапияиливкомбинациясдабрафениб.Не
сепрепоръчванамаляваненадозатанадабрафенибпод50mgдвапътидневно,прилаганвкомбинациястраметиниб.•Пирексия:Акотемпературатанапациентае≥38oC,лечението трябва да се прекрати
(при траметиниб, прилаган като монотерапия, както и при траметиниб заедно с дабрафениб, приложени в комбинация). В случай на рецидив лечението също може да бъде спряно при първия симптом на
пирексия. Трябва да се започне лечение с антипиретици, акогато това не е достатъчно, трябва да се обмислиупотреба на пероралникортикостероиди. Пациентите трябва дабъдат оценени за признаци и
симптоминаинфекцияиакоенеобходимодабъдатлекувани. Употребата на траметинибили на траметиниби дабрафениб,приложенивкомбинация,трябвадасеподнови,ако припациента липсват
симптомиврамкитенапоне 24часа:(1) при същото дозово нивоили (2) сдоза,коятоеседнодозово ниво по ниска,вслучай чепирексията възниква отново и/илиепридруженаотдругитежкисимптоми,
включително дехидратация, хипотония или бъбречна недостатъчност.•Ако възникне токсичност,свързанас лечението,при прилагане на траметиниб в комбинация сдабрафениб е необходимо едновременно намаляване на дозата и на двата продукта, прекъсване на лечението или спирането му.•Намаляване на дозата само на единия от двата продукта, са описани при увеит, позитивни за RAS мутация
некожнизлокачественизаболявания(свързанипредимносдабрафениб),намаляваненалевокамернатафракциянаизтласкване(ЛКФИ),оклузиянаретиналнавена(ОРВ),отлепваненапигментнияепител
на ретината(ОПЕР) иинтестиналнабелодробнаболест (ИББ)/пневмонит(свързанипредимно с траметиниб).•Лечениетостраметинибтрябвадасепрекъсне припациенти,коитоиматасимптоматично,
абсолютно понижаване >10%наЛКФИ,всравнениесизходнитестойностии фракцията на изтласкванееподдолнатаграницанаустановенатанорма.Ако ЛКФИсевъзстанови,лечението страметиниб
можедасезапочнеотново,нодозататрябвадасенамали седно дозово ниво и пациентът дасепроследявавнимателно. Прилевокамерна сърдечна дисфункция Степен3илиСтепен4иликогатоЛКФИне
се възстановява, лечението с траметиниб трябва да се спре окончателно.•Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявилисе зрителни нарушения, като намалено централно зрение, замъглено зрение или загуба на зрението по всяко време, докато са на лечение с траметиниб. При пациенти, диагностицирани с оклузия на ретиналната вена, лечението с траметиниб, прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб, трябва да се спре окончателно. Ако се постави диагноза отлепване на пигментния епител на ретината е необходимо да се коригира
дозатана траметиниб.•Лечениетостраметинибтрябва да се прекъсне при пациентисъссъмнение заинтерстициалнабелодробна болест или пневмонит,включително пациенти сновопоявилисе или
прогресиращи белодробнисимптоми инаходкикатокашлица,диспнея,хипоксия, плевраленизливилиинфилтрати,накоитопредстои провеждане на клиничниизследвания. Траметинибтрябва дасе
спреокончателноприпациенти,диагностициранисинтерстициалнабелодробнаболестилипневмонит,свързанислечението.•Несеналагакоригираненадозатаприпациентислекоилиумеренотежко
бъбречно увреждане.Траметинибтрябвада сеприлагасповишеновниманиеприпациентис тежкобъбречноувреждане.•Несеналагакоригираненадозатаприпациентислеко чернодробноувреждане.
Траметинибтрябвадасеприлага сповишеновниманиеприпациентисумерено тежкоитежко чернодробно увреждане.•Безопасността иефикасносттанатраметинибпридецаи юноши(<18 години) неса
установени.•Начин на приложение: Траметиниб трябва да се приема през устата с пълна чаша вода. Таблетките не трябва да се дъвчат или чупят и трябва да се приемат с храна най-малко 1 час преди
или 2 часа след хранене.Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Предупреждения/Предпазни мерки: Когато траметиниб се прилага в комбинация с дабрафениб, е необходима справка с КХП на дабрафениб, преди започване на лечението. Изследване за BRAF V600: Ефикасността и безопасността на траметиниб не са установени при
пациенти с меланом, който е негативен при тест за BRAF V600 мутация.Монотерапия с траметиниб спрямо BRAF инхибитори: не е сравнявана с терапия с BRAF инхибитор в клинично проучване при пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом, положителен за BRAF V600 мутация. Траметиниб в комбинация с дабрафениб при пациенти с меланом, с прогресия на заболяването при предшестващо
лечение с BRAF инхибитор: Има ограничени данни и поради тази причина трябва да се обсъдят и други варианти за лечение, в тази лекувана с BRAF инхибитор популация, преди да се започне лечение с
комбинацията.Новопоявилисезлокачественизаболявания:Приприлаганенатраметинибвкомбинациясдабрафенибмогатдавъзникнат новизлокачествени заболявания,кожни инекожни.Кожни
злокачествени заболявания Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК): СъобщаватсеслучаинакСКК(вкл.кератоакантом) при пациенти,лекуванис траметиниб в комбинацияс дабрафениб.Случаите накСКК
могат да се лекуват чрез ексцизия и не изискват промяна в лечението.Новопоявил се първичен меланом: Съобщава се за случаи на новопоявилсе първиченмеланомприпациенти, приемащитраметиниб в
комбинация сдабрафениб. Те могатда бъдат лекувани чрез ексцизия и не изискватпромяна влечението.Некожни злокачествени заболявания:Дабрафенибможе да повиширискаотнекожни злокачествени
заболявания,приналичие на RASмутации. Несеизисквакоригираненадозатанатраметинибприналичиена позитивни заRASмутациязлокачественизаболявания,когатосеприема в комбинацияс
дабрафениб.Кръвоизлив:Хеморагичнисъбития,вкл.значителнихеморагичнисъбитияи хеморагичнисъбитияслеталенизходса настъпвали припациенти,приемащитраметинибкатомонотерапия и в
комбинациясдабрафениб.Рискътоткръвоизливможедасеповишиприедновременноприложениенаантитромботичнаилиантикоагулантнатерапия.Аконастъпикръвоизлив,пациентитетрябвада
бъдатлекуваниспоредклиничнитепоказания.ПонижаваненаLVEF/Левокамернадисфункция:Има съобщения,че траметинибпонижава LVEF,когатосеприлагакатомонотерапияиливкомбинацияс
дабрафениб. Траметинибтрябва да се прилага сповишено внимание при пациенти с влошена функция на лявата камера. LVEF трябва да се оцени при всички пациенти преди започване на лечение с траметиниб, един месец след започване на терапията и след това на интервали от приблизително 3 месеца, докато продължава лечението. При пациентите, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб,
имаепизодични съобщения заостра,тежка левокамернадисфункцияв резултат намиокардит. Наблюдавасепълновъзстановяване,следспиране налечението.Лекарите трябва да бъдатвнимателни по
отношение на възможността за наличие на миокардит при пациенти с новопоявили се или влошаващи се сърдечни признаци или симптоми.Пирексия: В клиничните изпитвания с траметиниб, прилаган
като монотерапия и в комбинация с дабрафениб, се съобщава за наличие на фебрилитет. Честотата и тежестта на пирексията са повишени при комбинираната терапия.Хипертония: Съобщава се при пациенти със или без предшестваща хипертония. Интерстициална белодробна болест/Пневмонит: Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална белодробна
болест или пневмонит, вкл. пациенти с новопоявили се или прогресиращи белодробни симптоми и находки като кашлица, диспнея, хипоксия, плеврален излив или инфилтрати, на които предстои провеждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или пневмонит, свързани с лечението. Нарушение на
зрението:Могатда възникнатпроблеми,свързаниснарушено зрение,вкл.отлепване напигментния епителна ретинатаиоклузия наретиналната вена.Съобщаванисасимптоми катозамъглено зрение,
пониженазрителнаостротаидругизрителнифеномени,кактоислучаинаувеитииридоциклит.Несепрепоръчваприпациентисанамнезазаоклузиянаретиналнатавена.Препоръчвасенезабавна
консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили се зрителни нарушения.Обрив: е наблюдаван при около 60% от пациентите в проучванията с траметиниб, прилаган като монотерапия
иприоколо 24%от пациентите,когато траметинибсеприлага вкомбинацияс дабрафениб.Рабдомиолиза:есъобщаванаприпациенти,приемащитраметинибкатомонотерапияивкомбинацияс
дабрафениб.Признацитеили симптомите на рабдомиолизаналагатподходяща клиничнаоценка и лечениеспоредпоказанията.Бъбречна недостатъчност/Панкреатит: В клиничните изпитванияса установени случаи на бъбречна недостатъчност и панкреатит при пациенти, лекувани с траметиниб в комбинация с дабрафениб. Моля обърнете се към КХП на дабрафениб. Чернодробни събития: Препоръчва
се припациентитеналечение страметинибкато монотерапияили вкомбинацияс дабрафениб,да се проследявачернодробнатафункциянавсекичетириседмициза 6 месецаследзапочванена лечение
страметиниб. Следтовато може дапродължиспоредклиничнитепоказания.Чернодробноувреждане:Приложениетонатраметинибприпациентисумеренотежкодотежкочернодробноувреждане,
трябва да ставасповишено внимание. Дълбокавенознатромбоза(ДВТ)/Белодробенемболизъм(БЕ):Приприлаганенатраметинибкатомонотерапия иливкомбинация сдабрафенибевъзможно да
възникнатБЕилиДВТ. Ако пациентитеполучат симптоминаБЕ илиДВТкатозадух,болкавгърдитеилиподуване на ръкаили крак,трябва незабавнодапотърсят медицинска помощ.Необходимое
окончателноспираненаприеманатраметинибидабрафенибприпояванаживотозастрашаващБЕ.Тежки кожни нежелани реакцииСъобщаватсеслучаина тежкикожнинежеланиреакции,включително
синдромнаStevensJohnsonилекарственареакциясеозинофилияисистемни симптоми,които могатда бъдатживотозастрашаващиилислеталенизходповремена лечението скомбинациятадабрафениб/траметиниб. Преди започване на лечението, пациентите трябва да бъдат запознати с признаците и симптомите и да бъдат внимателно проследявани за кожни реакции. Ако се появят признаци и
симптоми,предполагащиSCARs,приемътнадабрафенибитраметинибтрябвадасепрекрати.Стомашно-чревнинарушения:Съобщаватсеслучаинаколитистомашно-чревнаперфорация,вкл.слетален
изход, при пациенти,приемащи траметиниб като монотерапияили в комбинацияс дабрафениб.Лечението страметиниб,прилаган като монотерапияили в комбинацияс дабрафениб, трябвада сеприлага с повишено внимание при пациенти с рискови фактори за стомашно-чревна перфорация, вкл. анамнеза за дивертикулит, метастази по хода на стомашно-чревния тракт и съпътстващ прием на лекарственипродукти(ЛП),закоитосезнае,чесарисковизавъзникваненастомашно-чревнаперфорация.Саркоидоза:Съобщенисаслучаинасаркоидозаприпациенти,лекуванистраметинибвкомбинация
сдабрафениб,която засягаосновно кожата,белитедробове,очитеилимфнитевъзли. В повечетослучаилечението страметинибидабрафенибепродължено. В случай на диагностициранена саркоидозатрябвадасеобмислисъответно лечение.Важноесаркоидозатаданесетълкувапогрешнокато прогресияназаболяването.Взаимодействия:Ефектнадругилекарственипродуктивърхутраметиниб:
повишено внимание при едновременно прилагане на траметиниб с лекарствени продукти, които са силни инхибитори на P-gp (напр. верапамил, циклоспорин, ритонавир, хинидин, итраконазол). Ефект на
траметинибвърхудругилекарственипродукти:Малко вероятно етраметинибдаповлияе значимофармакокинетикатанадруги ЛП чрезвзаимодействиесCYPензимиили транспортери.Траметинибможе
дадоведе допреходноинхибиране на субстратите на BCRP(напр.питавастатин) вчервата,можедасесведедоминимумкатоприлагането натезисредстваитраметинибсеразпределивъв времето(през
2 часа едно от друго).Не сеочаква загубана ефикасностна хормоналнитеконтрацептивиприедновременно приложение страметиниб като монотерапия. Комбинациясдабрафениб:Очаква сеслабо понижение на бионаличността на траметиниб. Ефект на храната върху траметиниб: Пациентите трябва да приемат траметиниб, като монотерапия или в комбинация с дабрафениб, най малко един час преди
илидвачаса следхранене.Фертилитет,бременностикърмене.Жените с репродуктивенпотенциалтрябвадабъдат посъветвани да използват ефективни методиза контрацепцияпо временалечение
с траметиниб и в продължение на 16 седмици след спиране на лечението. Не трябва да се прилага при бременни жени и майки кърмачки. Няма данни при хора за траметиниб, прилаган като монотерапия
иливкомбинациясдабрафениб. Траметинибможеда увредифертилитетаприхора. Пациентите мъже,приемащитраметинибвкомбинациясдабрафениб,трябвадабъдат информиранизапотенциалния
рискзауврежданенасперматогенезата,коетоможедабъденеобратимо.НежеланилекарствениреакцииНайчеститенежеланиреакции (честота ≥20%)затраметинибвключват обрив,диария,умора,
периференоток, гаденеиакнеиформен дерматит. Най-честите нежелани реакции(честота≥20%)за траметиниб в комбинацияс дабрафенибсабили пирексия,умора, гадене,втрисане,главоболие, диария, повръщане, артралгия и обрив. Монотерапия с траметиниб: Много чести: Хипертония, кръвоизлив, кашлица, диспнея, диария, гадене, повръщане, констипация, коремна болка, сухота в устата, обрив,
акнеиформендерматит,сухакожа,сърбеж,алопеция,умора,периференоток,пирексия,повишениниванааспартатаминотрансферазата.Чести:Фоликулит,паронихия,целулит,пустулозенобрив,анемия,
свръхчувствителност, дехидратация, замъглено зрение, периорбитален едем, зрително нарушение, левокамерна дисфункция, понижаване на фракцията на изтласкване, брадикардия, лимфедем, пневмонит, стоматит, еритем, синдром на палмарно плантарна еритродизестезия, кожни фисури, напукване на кожата, оток на лицето, възпаление на лигавиците, астения, повишени нива на аланин аминотрансферазата,повишенинива на алкална фосфатазавкръвта,повишениниванакреатинфосфокиназавкръвта. Нечести: хориоретинопатия,папилоедем,отлепване на ретината,оклузиянаретиналната
вена,сърдечнанедостатъчност,интерстициалнабелодробнаболест,стомашно-чревнаперфорация,колит,рабдомиолиза.Комбиниранатерапиястраметинибидабрафениб:Много чести:Назофарингит,
пониженапетит,главоболие,замаяност,хипертония,хеморагия,кашлица,коремнаболка,запек,диария,гадене,повръщане,сухакожа,сърбеж,обрив,еритем,артралгия,миалгия,болкавкрайник,
мускулни спазми,умора, треска,астения, периферниотоци, пирексия,грипоподобнозаболяване,повишена аланинаминотрансфераза,повишена аспартатаминотрансфераза.Чести:Инфекция на пикочните пътища, целулит, фоликулит, паронихия, пустулозен обрив, кожен сквамозноклетъчен карцином, папилом, себорейна кератоза, неутропения, анемия, тромбоцитопения, левкопения, дехидратация,
хипонатриемия,хипофосфатемия,хипергликемия,замъгляваненазрението,зрителноувреждане,увеит,намаленафракциянаизтласкване,хипотония,лимфедем,задух,сухотавустата,стоматит,акнеиформен дерматит, актинична кератоза, нощно изпотяване, хиперкератоза, алопеция, синдром на палмаро-плантарна еритродизестезия, кожна лезия, хиперхидроза, паникулит, кожни фисури, фоточувствителност, възпаление на лигавиците, оток на лицето, повишена алкална фосфатаза в кръвта, повишена гама-глутамилтрансфераза, повишена креатин фосфокиназа в кръвта.Нечести: Новопоявил
се първичен меланом, акрохордон(кожни висулки),свръхчувствителност, саркоидоза,хориоретинопатия,отлепване на ретината,периорбиталеноток,брадикардия, пневмонит,панкреатит,колит, бъбречна недостатъчност, нефрит. Редки: Стомашно-чревна перфорация. С неизвестна честота: Миокардит; Синдром на Stevens-Johnson, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми; генерализиран,ексфолиативендерматит.Забележка:Лекарствотосеотпуска по ограничено лекарско предписание.Предипредписване,моля запознайтесеспълнияттекст накраткатахарактеристиканапродукта
(КХП, ЕМА, 26.08.2021). Притежателнаразрешениетозаупотреба: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия.
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ДА ПРОМЕНИМ
ПРОГНОЗАТА
ЗАЕДНО1,2
IBRANCE® в комбинация с Letrozole
постига > 2 години mPFS като 1-ва
линия лечение при авансирал
HR+/HER2- рак на млечната жлеза1*
IBRANCE® в комбинация с Fulvestrant
значимо подобрява mPFS** при
пациенти с HR+/HER2- метастатичен рак
на млечната жлеза, прогресирали след
предходна ендокринна терапия3
IBRANCE® демонстрира поносим
и контролируем профил на
безопасност 1-4, без да оказва
клинично значим ефект върху QTc
интервала.3,5

*в сравнение с Letrozole + placebo (mPFS 27.6 спрямо 14.5 месеца, HR 0.563; CI 0.461-0.687; Р<0.000001) при пост-менопаузални жени6
**в сравнение с Fulvestrant + плацебо (mPFS 11.2 спрямо 4.6 месеца, HR 0.497; 95% CI 0.398- 0.620; p< 0.000001)3
mPFS – медиана на преживяемостта без прогресия
1. Finn RS et al. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2016;375:1925-36; 2. Cristofanilli M et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormonereceptorpositive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): ﬁnal analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet
Oncol 2016; 17: 425 -39; 3. КХП IBRANCE® 16.07.2021; 4. Verma S et al. Palbociclib in Combination With Fulvestrant in Women With Hormone Receptor-Positive/HER2-Negative Advanced Metastatic Breast
Cancer: Detailed Safety Analysis From a Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled, Phase III Study (PALOMA-3). The Oncologist 2016;21:1165 -1175; 5. Ruiz-Garcia A, et al. SABCS 2016; poster P4-22-10. http://
sabcs16.posterview.com/PDFs/P4-22-10.pdf Last accessed August 2021; 6. Rugo HS, et al. Presented at SABCS 2017 (Abstract P5-21-03)
IBRANCE (palbociclib) 75 mg, 100 mg, 125 mg твърди капсули
IBRANCE® твърди капсули 75 mg, 100 mg, 125 mg, съдържащи палбоциклиб (palbociclib). IBRANCE® е показан за лечение на положителен за хормонален рецептор (HR), отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (HER2) локално
авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза: - в комбинация с ароматазен инхибитор; - в комбинация с фулвестрант при жени, които са получавали предходна ендокринна терапия. При пре- или перименопаузални жени ендокринната терапия трябва
да е комбинирана с агонист на лутеинизиращ хормон-освобождаващия хормон (LHRH). Дозировка и начин на приложение: Лечението с IBRANCE® трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в използването на противоракови лекарствени продукти.
Препоръчителната доза е 125 mg палбоциклиб веднъж дневно за 21 последователни дни, последвана от 7 дни без лечение (схема 3/1) за завършване на пълен цикъл от 28 дни. Лечението с IBRANCE® трябва да продължи дотогава, докато пациентът има клинична
полза или до появата на неприемлива токсичност. Корекции на дозата: Препоръчва се промяна на дозата на IBRANCE® въз основа на индивидуалната безопасност и поносимост. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към
някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1 на КХП. Употребата на препарати, съдържащи жълт кантарион. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Пре-/перименопаузални жени: Овариалната аблация или супресия с LHRH
агонист е задължителна, когато IBRANCE® се прилага при пре-/перименопаузални жени в комбинация с ароматазен инхибитор, поради механизма на действие на ароматазния инхибитор. Палбоциклиб в комбинация с фулвестрант при пре-/перименопаузални
жени е проучен само в комбинация с LHRH агонист. Критично висцерално заболяване: Ефикасността и безопасността на палбоциклиб не е проучена при пациенти с критично висцерално заболяване. Хематологични нарушения: При пациентите, които
развият неутропения степен 3 или 4, се препоръчва прекъсване на приема, намаление на дозата или отлагане на започването на циклите на лечение. Трябва да се приложи подходящо проследяване. Интерстициална белодробна болест/пневмонит: Тежка,
животозастрашаваща или летална ИББ и/или пневмонит могат да се появят при пациентите, лекувани с IBRANCE, когато се приема в комбинация с ендокринна терапия. В клиничните проучвания (PALOMA-1, PALOMA-2, PALOMA-3) 1,4% от лекуваните с IBRANCE®
пациенти имат ИББ/пневмонит от някаква степен, 0,1% имат степен 3, но не се съобщава за степен 4 или летални случаи. Наблюдавани са допълнителни случаи на ИББ/пневмонит в постмаркетингови условия, като се съобщава и за смъртни случаи. Пациентите
трябва да се наблюдават за белодробни симптоми, сочещи за ИББ/пневмонит (напр. хипоксия, кашлица, диспнея). При пациентите с нови или влошаващи се респираторни симптоми, и за които има съмнение за развитие на ИББ/пневмонит IBRANCE®
незабавно трябва да се спре и да се извършиоценка на пациента. IBRANCE® трябва да се прекрати окончателно при пациенти с тежка ИББ/пневмонит. Инфекции: Тъй като IBRANCE® има миелосупресивни свойства, той може да предразположи пациентите
към инфекции. Чернодробно увреждане: IBRANCE® трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено или тежко чернодробно увреждане и с внимателно проследяване за признаци на токсичност. Бъбречно увреждане: IBRANCE® трябва да
се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане и с внимателно проследяване за признаци на токсичност. Съпътстващо лечение с инхибитори или индуктори на CYP3A4: Мощните инхибитори на CYP3A4 могат да
доведат до повишена токсичност. Едновременната употреба на мощни CYP3A инхибитори по време на лечението с палбоциклиб трябва да се избягва. Едновременното приложение трябва да се обмисля само след внимателна оценка на потенциалните
ползи и рискове. Жени с детероден потенциал или техните партньори: Жените с детероден потенциал или техните партньори от мъжки пол трябва да използват високоефективни методи на контрацепция, докато приемат IBRANCE®. Лактоза: Този
лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациентите с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост към галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт. Натрий:
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е може да се каже, че практически не съдържа натрий. Нежелани лекарствени реакции: Най-честите (t 20%) нежелани реакции от каквато и да е степен, съобщени
при пациентите, които получават палбоциклиб в рандомизирани клинични проучвания, са неутропения, инфекции, левкопения, умора, гадене, стоматит, анемия, диария, алопеция и тромбоцитопения. Най-честите (t 2%) нежелани реакции степен
t 3 към палбоциклиб са неутропения, левкопения, инфекции, анемия, повишение на аспартат аминотрансфераза (AST), умора и повишена аланин аминотрансфераза (ALT). Понижения или промени на дозата поради нежелани реакции се
наблюдават при 38,4% от пациентите, получаващи IBRANCE® в рандомизирани клинични проучвания, независимо от комбинацията. Окончателно прекратяване поради нежелана реакция има при 5,2% от пациентите, получаващи IBRANCE® в
рандомизирани клинични проучвания, независимо от комбинацията. Много чести (t 1/10): инфекции, неутропения, левкопения, анемия, тромбоцитопения, намален апетит, стоматит, гадене, диария, повръщане, обрив, алопеция, суха кожа,
умора, астения, пирексия, повишени стойности на ALT, повишени стойности на AST. Чести (t 1/100 до < 1/10): фебрилна неутропения, дисгеузия, замъглено зрение, повишена лакримация, „сухо око“, епистаксис, ИББ/пневмонит. Нечести
(t1/1 000 до < 1/100): Кожен лупус еритематодес.
По лекарско предписание! Моля прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете IBRANCE®!
Дата на създаване на материала: PP-IBR-EEP-0231 / Август 2021
Ibrance® e търговска марка на Pﬁzer Inc. и/или нейните клонове.
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źɌɨɡɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. Ɍɨɜɚ ɳɟ ɩɨɡɜɨɥɢ ɛɴɪɡɨɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ. Ɉɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɞɚ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɜɫɹɤɚ ɩɨɞɨɡɢɪɚɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ. Ɂɚ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɢɠɬɟ ɬɨɱɤɚ 4.8. ɨɬ Ʉɏɉ. ɂɆȿ ɇȺ ɅȿɄȺɊɋɌȼȿɇɂə ɉɊɈȾɍɄɌ Alecensa 150 mg ɬɜɴɪɞɢ ɤɚɩɫɭɥɢ ɄȺɑȿɋɌȼȿɇ ɂ ɄɈɅɂɑȿɋɌȼȿɇ ɋɔɋɌȺȼ ȼɫɹɤɚ ɬɜɴɪɞɚ ɤɚɩɫɭɥɚ ɫɴɞɴɪɠɚ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛɨɜ ɯɢɞɪɨɯɥɨɪɢɞ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟɧ ɧɚ 150 mg ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ
(alectinib). ɅȿɄȺɊɋɌȼȿɇȺ ɎɈɊɆȺ Ȼɹɥɚ ɬɜɴɪɞɚ ɤɚɩɫɭɥɚ ɫ ɞɴɥɠɢɧɚ 19,2 mm, ɫ ³$/(´ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɫ ɱɟɪɧɨ ɦɚɫɬɢɥɨ ɜɴɪɯɭ ɤɚɩɚɱɟɬɨ ɢ “150 PJ´ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɫ ɱɟɪɧɨ ɦɚɫɬɢɥɨ ɜɴɪɯɭ ɬɹɥɨɬɨ. ɄɅɂɇɂɑɇɂ ȾȺɇɇɂ Ɍɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ Alecensa ɤɚɬɨ ɦɨɧɨɬɟɪɚɩɢɹ ɟ
ɩɨɤɚɡɚɧ ɡɚ ɩɴɪɜɚ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧ ɡɚ ɚɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɥɢɦɮɨɦɧɚ ɤɢɧɚɡɚ (ALK), ɚɜɚɧɫɢɪɚɥ ɧɟɞɪɟɛɧɨɤɥɟɬɴɱɟɧ ɪɚɤ ɧɚ ɛɟɥɢɬɟ ɞɪɨɛɨɜɟ ɇȾɄɊȻȾ . Alecensa ɤɚɬɨ ɦɨɧɨɬɟɪɚɩɢɹ ɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɡɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧ ɡɚ ALK, ɚɜɚɧɫɢɪɚɥ ɇȾɄɊȻȾ ɥɟɤɭɜɚɧɢ ɩɪɟɞɢ ɬɨɜɚ ɫ ɤɪɢɡɨɬɢɧɢɛ. Ⱦɨɡɢɪɨɜɤɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ʌɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫ Alecensa ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɜɚ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɨɬ ɥɟɤɚɪ ɫ ɨɩɢɬ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɚɤɨɜɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɟ ɜɚɥɢɞɢɪɚɧ
ɬɟɫɬ ɡɚ ALK ɡɚ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ALK-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧ ɇȾɄɊȻȾ. ALK-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɹɬ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚ ɇȾɄɊȻȾ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɟɞɢ ɡɚɩɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ ɫ Alecensa. Ⱦɨɡɢɪɨɜɤɚ ɉɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɚɬɚ ɞɨɡɚ Alecensa ɟ 600 mg ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɩɫɭɥɢ ɨɬ 150 mg), ɩɪɢɟɦɚɧɢ ɞɜɚ
ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɫ ɯɪɚɧɚ ɨɛɳɚ ɞɧɟɜɧɚ ɞɨɡɚ 1 200 mg). ɉɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɨɞɥɟɠɚɳɨ ɬɟɠɤɨ ɱɟɪɧɨɞɪɨɛɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ (Child-Pugh C) ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɧɚɱɚɥɧɚ ɞɨɡɚ 450 mg ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɫ ɯɪɚɧɚ ɨɛɳɚ ɞɧɟɜɧɚ ɞɨɡɚ 900 mg). ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ Ʌɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫ
Alecensa ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɨ ɩɪɨɝɪɟɫɢɹ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɟɦɥɢɜɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ. Ɂɚɤɴɫɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɞɨɡɚ Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɞɨɡɚ Alecensa, ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɬ ɬɚɡɢ ɞɨɡɚ ɨɫɜɟɧ ɚɤɨ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɞɨɡɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɟ
ɞɨ 6 ɱɚɫɚ. ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬ ɞɜɟ ɞɨɡɢ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚ ɞɚ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɬ ɩɪɨɩɭɫɧɚɬɚɬɚ ɞɨɡɚ. Ⱥɤɨ ɫɥɟɞ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɞɨɡɚ Alecensa ɧɚɫɬɴɩɢ ɩɨɜɪɴɳɚɧɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɞɨɡɚ ɜ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ. Ʉɨɪɢɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɨɡɚɬɚ Ʌɟɱɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɢɬɟ ɫɴɛɢɬɢɹ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɥɚɝɚ ɩɨɧɢɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɡɚɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫ Alecensa. Ⱦɨɡɚɬɚ ɧɚ Alecensa ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɢɠɢ ɫɴɫ ɫɬɴɩɤɢ ɩɨ 150 mg ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɧɨɫɢɦɨɫɬɬɚ. Ʌɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫ Alecensa
ɬɪɹɛɜɚ ɬɪɚɣɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢ ɚɤɨ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɧɚɫɹɬ ɞɨɡɚ ɨɬ 300 mg ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ. Ɂɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɥɹ ɜɢɠɬɟ ɩɴɥɧɚɬɚ Ʉɏɉ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɨɩɭɥɚɰɢɢ ɑɟɪɧɨɞɪɨɛɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɪɢɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɞɨɡɚ ɩɪɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɨɞɥɟɠɚɳR ɱɟɪɧɨɞɪɨɛɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɨɬ ɥɟɤɚ (Child-Pugh Ⱥ ɢɥɢ ɭɦɟɪɟɧɚ (Child-Pugh ȼ ɫɬɟɩɟɧ. ɉɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɩɨɞɥɟɠɚɳɨ ɬɟɠɤɨ ɱɟɪɧɨɞɪɨɛɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ (Child-Pugh C) ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɧɚɱɚɥɧɚ ɞɨɡɚ 450 mg ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɨɛɳɚ ɞɨɡɚ 900 mg). ɉɪɢ ɜɫɢɱɤɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɱɟɪɧɨɪɨɛɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɨ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚɩɪ. ɦɚɪɤɟɪɢ ɧɚ ɱɟɪɧɨɞɪɨɛɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ . Ȼɴɛɪɟɱɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɪɢɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɨɡɚɬɚ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɥɟɤɚ ɢɥɢ ɭɦɟɪɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɛɴɛɪɟɱɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ. Alecensa ɧɟ ɟ
ɩɪɨɭɱɜɚɧ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɬɟɠɤɚ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɛɴɛɪɟɱɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ. ɋɬɚɪɱɟɫɤɚ ɜɴɡɪɚɫɬ  65ɝɨɞɢɧɢ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ Alecensa ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ 65 ɢ ɩɨɜɟɱɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ ɤɨɪɢɝɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɨɡɚɬɚ ɩɪɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɜ ɫɬɚɪɱɟɫɤɚ ɜɴɡɪɚɫɬ. Ʌɢɩɫɜɚɬ ɞɚɧɧɢ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɧɚɞ 80 ɝɨɞɢɧɢ. ɉɟɞɢɚɬɪɢɱɧɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢɹ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Alecensa ɩɪɢ ɞɟɰɚ ɢ ɸɧɨɲɢ ɩɨɞ 18-ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɧɟ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ. Ʌɢɩɫɜɚɬ ɞɚɧɧɢ. ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɜɢɫɨɤɨ ɬɟɥɟɫɧɨ
ɬɟɝɥɨ (>130 kg) ȼɴɩɪɟɤɢ ɱɟ ɎɄ ɫɢɦɭɥɚɰɢɢ ɫ Alecensa ɧɟ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɧɢɫɤɚ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɜɢɫɨɤɨ ɬɟɥɟɫɧɨ ɬɟɝɥɨ ɬ.e. >130 kg), ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ ɢɦɚ ɝɨɥɹɦ ɨɛɟɦ ɧɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜ ɤɥɢɧɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɫ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɬɟɥɟɫɧɨ
ɬɟɝɥɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ 36,9Ͳ123 kg. Ʌɢɩɫɜɚɬ ɞɚɧɧɢ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɬɟɥɟɫɧɨ ɬɟɝɥɨ ɧɚɞ 130 kg. ɇɚɱɢɧ ɧɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Alecensa ɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚ ɩɟɪɨɪɚɥɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ. Ɍɜɴɪɞɢɬɟ ɤɚɩɫɭɥɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɝɴɥɬɚɬ ɰɟɥɢ ɢ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɜɚɪɹɬ ɢɥɢ ɪɚɡɬɜɚɪɹɬ. Ɍɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɬ ɫ ɯɪɚɧɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɋɜɪɴɯɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɤɴɦ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ ɢɥɢ ɤɴɦ ɧɹɤɨɟ ɨɬ ɩɨɦɨɳɧɢɬɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ɂɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɢɠ ɩɴɥɧɚɬɚ Ʉɏɉ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɚɡɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɂɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɧɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɚ
ɛɨɥɟɫɬ ɂȻȻ ɩɧɟɜɦɨɧɢɬ ɋɥɭɱɚɢ ɧɚ ɂȻȻɩɧɟɜɦɨɧɢɬ ɫɟ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɩɪɢ ɤɥɢɧɢɱɧɢɬɟ ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ ɫ Alecensa. ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɬ ɡɚ ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɧɢ ɡɚ ɩɧɟɜɦɨɧɢɬ. Alecensa ɬɪɹɛɜɚ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɤɴɫɧɟ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɫ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɨ ɂȻȻɩɧɟɜɦɨɧɢɬ ɢ ɬɪɹɛɜɚ ɬɪɚɣɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɢ ɚɤɨ ɧɟ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɹɬ ɞɪɭɝɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɂȻȻɩɧɟɜɦɨɧɢɬ. ɏɟɩɚɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ ɉɨɜɢɲɟɧɢɹ ɧɚ ɚɥɚɧɢɧ ɚɦɢɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚɬɚ (ALT) ɢ ɚɫɩɚɪɬɚɬ ɚɦɢɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚɬɚ (AST) ɩɨ-ɝɨɥɟɦɢ ɨɬ 5 ɩɴɬɢ
ɧɚɞ ȽȽɇ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɨɜɢɲɟɧɢɹ ɧɚ ɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 3 ɩɴɬɢ ɧɚɞ ȽȽɇ ɫɚ ɧɚɫɬɴɩɢɥɢ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ ɫ Alecensa. ɑɟɪɧɨɞɪɨɛɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ALT, AST ɢ ɨɛɳ ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚ ɧɚ ɢɡɯɨɞɧɨ ɧɢɜɨ ɢ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ
ɩɪɟɡ 2 ɫɟɞɦɢɰɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɴɪɜɢɬɟ 3 ɦɟɫɟɰɚ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ. ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɫɴɛɢɬɢɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚɫɬɴɩɹɬ ɢ ɫɥɟɞ 3 ɦɟɫɟɰɚ ɫ ɩɨ-ɱɟɫɬɨ ɬɟɫɬɜɚɧɟ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɤɨɢɬɨ ɪɚɡɜɢɹɬ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɦɢɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɢɬɟ ɢ
ɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ. Ɍɟɠɤɚ ɦɢɚɥɝɢɹ ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɧ ɮɨɫɮɨɤɢɧɚɡɚɬɚ (CPK) Ɇɢɚɥɝɢɹ ɢɥɢ ɦɭɫɤɭɥɧɨ-ɫɤɟɥɟɬɧɚ ɛɨɥɤɚ ɫɟ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ ɫ Alecensa, ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɫɴɛɢɬɢɹ ɫɬɟɩɟɧ 3 Ȼɪɚɞɢɤɚɪɞɢɹ ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɛɪɚɞɢɤɚɪɞɢɹ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɜɴɡɧɢɤɧɟ ɩɪɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɫ Alecensa. ɋɴɪɞɟɱɧɚɬɚ ɱɟɫɬɨɬɚ ɢ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɬ ɤɚɤɬɨ ɟ ɤɥɢɧɢɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ. ɇɟ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɡɚɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɛɟɡɫɢɦɩɬɨɦɧɚ ɛɪɚɞɢɤɚɪɞɢɹ. ɋɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɚ ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɹ
ɋɴɨɛɳɚɜɚɬ ɫɟ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɫɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɚ ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɹ ɩɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɥɟɤɭɜɚɧɢ ɫ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ ɫ ɩɨɜɢɲɟɧ ɪɢɫɤ ɧɚɩɪ. ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɡɚ ɞɢɜɟɪɬɢɤɭɥɢɬ ɦɟɬɚɫɬɚɡɢ ɜ ɫɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɢɹ ɬɪɚɤɬ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧ ɪɢɫɤ ɨɬ ɫɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɚ
ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɹ . ɉɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɴɫ ɫɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɚ ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɦɢɫɥɢ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ. ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɰɢɬɟ ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɧɚ ɫɬɨɦɚɲɧɨ-ɱɪɟɜɧɚ ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɹ ɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨɫɴɜɟɬɜɚɧɢ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɞɚ
ɩɨɬɴɪɫɹɬ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚ ɩɨɹɜɚ. Ɏɨɬɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɋɴɨɛɳɚɜɚ ɫɟ ɡɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɤɴɦ ɫɥɴɧɱɟɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɩɪɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ Alecensa. ɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫɴɜɟɬɜɚɧɢ ɞɚ ɢɡɛɹɝɜɚɬ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɢɡɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɫɥɴɧɰɟ ɞɨɤɚɬɨ ɩɪɢɟɦɚɬ Alecensa, ɢ ɜ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɨ ɧɚ 7 ɞɧɢ ɫɥɟɞ ɩɪɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ. ɀɟɧɢ ɫ ɞɟɬɟɪɨɞɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Alecensa ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɮɟɬɚɥɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɧɚ ɛɪɟɦɟɧɧɢ ɠɟɧɢ. ɇɟɩɨɧɨɫɢɦɨɫɬ ɤɴɦ ɥɚɤɬɨɡɚ Ɍɨɡɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɴɞɴɪɠɚ ɥɚɤɬɨɡɚ.
ɉɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɪɟɞɤɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɝɚɥɚɤɬɨɡɧɚ ɧɟɩɨɧɨɫɢɦɨɫɬ ɜɪɨɞɟɧ ɥɚɤɬɚɡɟɧ ɞɟɮɢɰɢɬ ɢɥɢ ɝɥɸɤɨɡɨ-ɝɚɥɚɤɬɨɡɧɚ ɦɚɥɚɛɫɨɪɛɰɢɹ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬ ɬɨɜɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ. ɋɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɬɪɢɣ Ɍɨɡɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɴɞɴɪɠɚ 48 mg ɧɚɬɪɢɣ ɜ ɟɞɧɚ ɞɧɟɜɧɚ ɞɨɡɚ
(1 200 mg), ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɧɚ 2,4 % ɨɬ ɩɪɟɩɨɪɴɱɚɧɢɹ ɨɬ ɋɁɈ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɞɧɟɜɟɧ ɩɪɢɟɦ ɨɬ 2 g ɧɚɬɪɢɣ ɩɪɢ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ. Ɏɟɪɬɢɥɢɬɟɬ ɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬ ɢ ɤɴɪɦɟɧɟ ɀɟɧɢ ɫ ɞɟɬɟɪɨɞɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɢɹ ɀɟɧɢɬɟ ɫ ɞɟɬɟɪɨɞɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨɫɴɜɟɬɜɚɧɢ ɞɚ
ɢɡɛɹɝɜɚɬ ɡɚɛɪɟɦɟɧɹɜɚɧɟ ɞɨɤɚɬɨ ɫɟ ɥɟɤɭɜɚɬ ɫ Alecensa. ɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɫ ɞɟɬɟɪɨɞɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɥɭɱɚɜɚɳɢ Alecensa, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɬɢɜɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɢ ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɨ ɧɚ 3 ɦɟɫɟɰɚ ɫɥɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɞɨɡɚ
Alecensa. Ȼɪɟɦɟɧɧɨɫɬ Ʌɢɩɫɜɚɬ ɢɥɢ ɢɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ Alecensa ɩɪɢ ɛɪɟɦɟɧɧɢ ɠɟɧɢ. ȼɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɦɭ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Alecensa ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɮɟɬɚɥɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɤɨɝɚɬɨ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɩɪɢ ɛɪɟɦɟɧɧɚ ɠɟɧɚ. ɉɪɨɭɱɜɚɧɢɹɬɚ ɩɪɢ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɩɨɤɚɡɚɬ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬ ɉɚɰɢɟɧɬɤɢ ɤɨɢɬɨ ɡɚɛɪɟɦɟɧɟɹɬ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɧɚ Alecensa ɢɥɢ 3 ɦɟɫɟɰɚ ɫɥɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɞɨɡɚ Alecensa, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɴɪɠɚɬ ɫɴɫ ɫɜɨɹ ɥɟɤɚɪ ɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɭɜɟɞɨɦɟɧɢ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɬɚ ɜɪɟɞɚ ɡɚ ɩɥɨɞɚ. Ʉɴɪɦɟɧɟ ɇɟ ɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɞɚɥɢ ɚɥɟɤɬɢɧɢɛ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɬɢɬɟ ɦɭ ɫɟ ɟɤɫɤɪɟɬɢɪɚɬ ɜ ɤɴɪɦɚɬɚ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɤɥɸɱɢ ɪɢɫɤ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɞɟɧɢɬɟɤɴɪɦɚɱɟɬɚɬɚ. Ɇɚɣɤɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨɫɴɜɟɬɜɚɧɢ ɞɚ ɧɟ ɤɴɪɦɹɬ ɞɨɤɚɬɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ Alecensa. Ɏɟɪɬɢɥɢɬɟɬ ɇɟ ɫɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɡɚ ɮɟɪɬɢɥɢɬɟɬɚ ɩɪɢ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɡɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ Alecensa. ɇɟ ɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɜɴɪɠɭ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɢ ɦɴɠɤɢ ɢ ɠɟɧɫɤɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɜ ɨɛɳɢɬɟ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ. ȿɮɟɤɬɢ ɜɴɪɯɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɲɨɮɢɪɚɧɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɦɚɲɢɧɢ Alecensa ɩɨɜɥɢɹɜɚ ɜ
ɦɚɥɤɚ ɫɬɟɩɟɧ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɲɨɮɢɪɚɧɟ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɦɚɲɢɧɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɲɨɮɢɪɚɧɟ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɦɚɲɢɧɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɬ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɛɪɚɞɢɤɚɪɞɢɹ ɧɚɩɪ. ɫɢɧɤɨɩ ɡɚɦɚɣɜɚɧɟ ɯɢɩɨɬɨɧɢɹ ɢɥɢ ɡɪɢɬɟɥɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɤɚɬɨ
ɩɪɢɟɦɚɬ Alecensa. ɇɟɠɟɥɚɧɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ Ɋɟɡɸɦɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɨɩɢɫɚɧɢ ɩɨ-ɞɨɥɭ ɨɬɪɚɡɹɜɚɬ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹɬɚ ɧɚ Alecensa ɩɪɢ 405 ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ALK-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧ ɚɜɚɧɫɢɪɚɥ ɇȾɄɊȻȾ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɭɱɚɫɬɜɚɥɢ ɜ ɟɞɧɨ ɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɚɧɨ ɤɥɢɧɢɱɧɨ
ɢɡɩɢɬɜɚɧɟ ɮɚɡɚ III (BO28984) ɢ ɜ ɞɜɟ ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ ɮɚɡɚ II ɫ ɟɞɧɚ ɪɚɦɨ (NP28761, NP28673). Ɍɟɡɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɚ ɥɟɤɭɜɚɧɢ ɫ ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɚɬɚ ɞɨɡɚ 600 mg ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ. ȼ ɤɥɢɧɢɱɧɢɬɟ ɢɡɩɢɬɜɚɧɢɹ ɮɚɡɚ II (NP28761, NP28673; N=253) ɦɟɞɢɚɧɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ Alecensa ɟ 11 ɦɟɫɟɰɚ. ȼ BO28984 (ALEX; N=152) ɦɟɞɢɚɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ Alecensa ɟ 17,9 ɦɟɫɟɰɚ ɤɚɬɨ ɦɟɞɢɚɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɧɚ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚ ɤɪɢɡɨɬɢɧɢɛ ɟ 10,7 ɦɟɫɟɰɚ. ɇɚɣ-ɱɟɫɬɢɬɟ ɧɟɠɟɥɚɧɢ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɇɅɊ  20 %) ɫɚ ɡɚɩɟɤ (35 %), ɨɬɨɤ (30 %, ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɟɪɢɮɟɪɟɧ ɨɬɨɤ ɨɬɨɤ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚɧ ɨɬɨɤ ɨɬɨɤ ɧɚ ɤɥɟɩɚɱɢɬɟ ɩɟɪɢɨɪɛɢɬɚɥɟɧ ɨɬɨɤ ɥɢɰɟɜ ɨɬɨɤ ɢɥɢ ɥɨɤɚɥɢɡɢɪɚɧ ɨɬɨɤ ɢ ɦɢɚɥɝɢɹ (28 %, ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɦɢɚɥɝɢɹ ɢ ɦɭɫɤɭɥɧɨ-ɫɤɟɥɟɬɧɚ ɛɨɥɤɚ .
ɉɪɟɞɨɡɢɪɚɧɟ ɉɚɰɢɟɧɬɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɪɟɞɨɡɢɪɚɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɡɧɚɱɚɬ ɨɛɳɢ ɩɨɞɞɴɪɠɚɳɢ ɝɪɢɠɢ. ɇɹɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɚɧɬɢɞɨɬ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɡɢɪɚɧɟ ɫ Alecensa. ɎȺɊɆȺɄɈɅɈȽɂɑɇɂ ɋȼɈɃɋɌȼȺ Ɏɚɪɦɚɤɨɞɢɧɚɦɢɱɧɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
Ɏɚɪɦɚɤɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɚ ɝɪɭɩɚ: ɚɧɬɢɧɟɨɩɥɚɫɬɢɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɤɢɧɚɡɚɬɚ; ATC ɤɨɞ: L01XE36. Ɇɟɯɚɧɢɡɴɦ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ⱥɥɟɤɬɢɧɢɛ ɟ ɜɢɫɨɤɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɟɧ ɢ ɦɨɳɟɧ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ ALK ɢ RET ɬɢɪɨɡɢɧ ɤɢɧɚɡɢɬɟ. ȼ ɩɪɟɞɤɥɢɧɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɢɧɯɢɛɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ALK ɬɢɪɨɡɢɧ ɤɢɧɚɡɚɬɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɛɥɨɤɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɢɡɯɨɞɹɳɢɬɟ ɫɢɝɧɚɥɧɢ ɩɴɬɢɳɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ STAT 3 ɢ PI3K/AKT, ɢ ɢɧɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɦɴɪɬ ɧɚ ɬɭɦɨɪɧɢɬɟ ɤɥɟɬɤɢ ɚɩɨɩɬɨɡɚ .ɋɪɨɤ ɧɚ ɝɨɞɧɨɫɬ 3 ɝɨɞɢɧɢ ɋɩɟɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ Ȼɥɢɫɬɟɪɢ: Ⱦɚ ɫɟ
ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɩɚɡɢ ɨɬ ɜɥɚɝɚ. Ȼɭɬɢɥɤɢ: Ⱦɚ ɫɟ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚɣɬɟ ɛɭɬɢɥɤɚɬɚ ɩɥɴɬɧɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɩɚɡɢ ɨɬ ɜɥɚɝɚ. ɉɊɂɌȿɀȺɌȿɅ ɇȺ ɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿɌɈ ɁȺ ɍɉɈɌɊȿȻȺ Roche Registration
GmbH Emil-Barell-Strasse 1 79639 Grenzach-Wyhlen Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ȾȺɌȺ ɇȺ ȺɄɌɍȺɅɂɁɂɊȺɇȿ ɇȺ ɌȿɄɋɌȺ 03 ɚɩɪɢɥ 2020ɝ. Ɂɚ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɥɹ ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɤɪɚɬɤɚɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
źɌɨɡɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ.Ɍɨɜɚ ɳɟ ɩɨɡɜɨɥɢ ɛɴɪɡɨɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ. Ɉɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɞɚ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɜɫɹɤɚ ɩɨɞɨɡɢɪɚɧɚ ɧɟɠɟɥɚɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɱɪɟɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟ ɜ ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɚɝɟɧɰɢɹ ɩɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɬɚ ɭɥ. ÄȾɚɦɹɧ Ƚɪɭɟɜ³ ʋ 8, 1303 ɋɨɮɢɹ ɬɟɥ. +359 2 8903417, ɭɟɛɫɚɣɬ:
www.bda.bg. ɇɟɠɟɥɚɧɢɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɤɥɚɞɜɚɬ ɢ ɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɩɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚ Ɋɨɲ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɚ ɬɟɥ. +359 2 818 44 44, ɮɚɤɫ: +359 2 8591199, ɝɨɪɟɳɚ ɥɢɧɢɹ: 0700 10 280
ɞɟɧɨɧɨɳɧɨ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧ ɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɢ ɟ-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

ɤɬɚ

ɉɨɞɪɨɛɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɬɟɡɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚɭɟɛɫɚɣɬɚɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹɩɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɬɚhttp://www.ema.europa.eu
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬɩɨɥɟɤɚɪɫɤɨɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɡɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢɩɚɰɢɟɧɬɢ
Ⱦɚɬɚ ɧɚɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɬɟɤɫɬɚɜɄɏɉ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬɟɧ ɧɨɦɟɪ : M-BG-00000372
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɞɨ ɂȺɅʋɂȺɅ-15973/30.03.2021
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɴɬ ɟɨɞɨɛɪɟɧ ɞɨ ɦɚɪɬ 2022ɝ
Ɋɨɲ ȻɴɥɝɚɪɢɹȿɈɈȾɋɨɮɢɹɭɥÄȻɹɥɨɩɨɥɟ³ʋɬɟɥ(02) 8184444, ɮɚɤɫ  8591199; ɝɨɪɟɳɚɥɢɧɢɹ
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źТози 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.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Phesgo 600 mg/600 mg инжекционен разтвор, Phesgo 1 200 mg/600 mg инжекционен разтвор КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Phesgo 600 mg/600 mg инжекционен разтвор Един флакон с 10 ml разтвор съдържа 600 mg пертузумаб
(pertuzumab) и 600 mg трастузумаб (trastuzumab). Всеки ml съдържа 60 mg пертузумаб и 60 mg трастузумаб Phesgo 1 200 mg/600 mg инжекционен разтвор Един флакон с 15 ml разтвор съдържа 1 200 mg пертузумаб (pertuzumab) и 600 mg трастузумаб (trastuzumab). Всеки
ml съдържа 80 mg пертузумаб и 40 mg трастузумаб.Пертузумаб и трастузумаб са хуманизирани имуноглобулин (Ig)G1 моноклонални антитела, произведени в клетки на бозайник (яйчник на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.Бистър до опалесцентен разтвор, езцветен до светлокафеникав, с pH 5,2-5,8 и осмолалитет съответно 270-370 и 275-375 mOsmol/kg за разтворите от 1 200 mg/600 mg и 600 mg/600 mg. КЛИНИЧНИ ДАННИ Терапевтични показания Рак на гърдата в
ранен стадий (РГРС) Phesgo е показан за употреба в комбинация с химиотерапия при: •неоадювантно лечение на възрастни пациенти с HER2-положителен, локално авансирал, възпалителен рак на гърдата 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 Метастатичен рак на гърдата (МРГ) Phesgo е показан за употреба в комбинация с доцетаксел при възрастни пациенти с HER2-положителен метастатичен
или локално рецидивиращ нерезектабилен рак на гърдата, които не са получавали предходна анти-HER2 терапия или химиотерапия за метастатичното си заболяване. Дозировка и начин на приложение Phesgo трябва да се започва само под наблюдението на лекар с опит
в приложението на противоракови средства. Phesgo трябва да се прилага от медицински специалист, подготвен за овладяване на анафилаксия и в обстановка с наличие на пълно оборудване за незабавна ресусцитация. За да се предотвратят медицински грешки, важно е
да се проверява етикетът на флакона, за да се уверите, че лекарственият продукт, който се приготвя и прилага, е Phesgo. Пациентите, които в момента получават интравенознен пертузумаб и трастузумаб, могат да преминат към Phesgo. Дозировка Пациентите, лекувани с
Phesgo, трябва да имат HER2-положителен туморен статус, определен като скор 3+ при използване на имунохистохимичен метод (IHC) и/или коефициент ≥ 2,0 при in situ хибридизация (ISH), оценена чрез валидирано изследване. Препоръчително дозиране и приложение на
Phesgo. Натоварваща доза: 1 200 mg пертузумаб/ 600 mg трастузумаб. Приблизителна продължителност на подкожната инжекция - 8 минути, Време за наблюдение - 30 минути. Поддържаща доза (през 3 седмици): 600 mg пертузумаб/ 600 mg трастузумаб, Приблизителна
продължителност на подкожната инжекция - 5 минути, Време за наблюдение - 15 минути. При пациенти, получаващи таксан, Phesgo трябва да се прилага преди таксана. При пациенти на схема на лечение на основата на антрациклини, Phesgo трябва да се прилага след
завършване на цялата схема на лечение с антрациклин. Метастатичен рак на гърдата Phesgo трябва да се прилага в комбинация с доцетаксел. Лечението с Phesgo може да продължи до прогресия на заболяването или токсичност, която не може да се овладее, дори при
преустановяване на лечението с доцетаксел. Рак на гърдата в ранен стадий В неоадювантни условия Phesgo трябва да се прилага в продължение на 3 до 6 цикъла в комбинация с химиотерапия като част от пълната схема на лечение на рак на гърдата в ранен стадий. В
адювантни условия Phesgo трябва да се прилага в продължение на общо една година (до 18 цикъла или до рецидив на заболяването, или токсичност, която не може да се овладее, което настъпи първо) като част от пълната схема на лечение на рак на гърдата в ранен стадий
и независимо от времето на операцията. Лечението трябва да включва стандартна химиотерапия на основата на антрациклини и/или таксани. Phesgo трябва да се започне на Ден 1 от първия цикъл, съдържащ таксан, и трябва да продължи дори ако химиотерапията се
преустанови. Отложени или пропуснати дози Ако времето между две последователни инжекции е: по-малко от 6 седмици, поддържащата доза Phesgo 600 mg/600 mg трябва да се приложи възможно най-скоро. След това, продължете с 3-седмичния график. 6 седмици или
повече, трябва да отново да се приложи натоварваща доза Phesgo 1 200 mg/600 mg, след това последвана от поддържаща доза Phesgo 600 mg/600 mg през 3 седмици. Изменения на дозата Не се препоръчва да се намалява дозата Phesgo. Реакции, свързани с инжекцията
Инжектирането може да се забави или да се спре временно, ако пациентът получи симптоми, свързани с инжекцията. Реакции на свръхчувствителност/анафилаксия Инжектирането трябва да се преустанови незабавно и трайно, ако пациентът получи реакция Степен 4 по
NCI-CTCAE (анафилаксия), бронхоспазъм или остър респираторен дистрес синдром. Противопоказания Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват. Левокамерна дисфункция (включително застойна сърдечна недостатъчност) Съобщава се за намаление на ЛКФИ при
лекарствени продукти, които блокират активността на HER2, включително пертузумаб и трастузумаб. Честотата на поява на симптоматична левокамерна систолна дисфункция (ЛКД [застойна сърдечна недостатъчност]) е по-висока при пациентите, лекувани с пертузумаб в
комбинация с трастузумаб и химиотерапия, в сравнение трастузумаб и химиотерапия. В адювантни условия повечето случаи на симптоматична сърдечна недостатъчност се съобщават при пациенти, които получават химиотерапия на основата на антрациклини. Реакции на
свръхчувствителност/анафилаксия Пациентите трябва да се наблюдават внимателно за реакции на свръхчувствителност. Тежки реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия и събития с летален изход, са наблюдавани при приложение на пертузумаб в
комбинация с трастузумаб и химиотерапия. Повечето анафилактични реакции са възникнали в рамките на първите 6-8 цикъла на лечение, когато пертузумаб и трастузумаб са прилагани в комбинация с химиотерапия. Фебрилна неутропения Пациентите, лекувани с Phesgo
в комбинация с таксан, са изложени на повишен риск от фебрилна неутропения. Диария Приложението на Phesgo може да предизвика тежка диария. Диария се появява най-често при едновременно приложение на терапия с таксан. Белодробни събития Съобщава се за
тежки белодробни събития при употребата на трастузумаб при постмаркетингови условия. В някои случаи тези събития са били летални. Освен това се съобщават случаи на интерстициална белодробна болест, включително белодробни инфилтрати, остър респираторен
дистрес синдром, пневмония, пневмонит, плеврален излив, респираторен дистрес, остър белодробен оток и дихателна недостатъчност. Нежелани лекарствени реакции Обобщение на профила на безопасност Най-честите НЛР (≥ 30%), съобщени при пациенти, лекувани
с Phesgo или с интравенозен пертузумаб в комбинация с трастузумаб и химиотерапия, са алопеция, диария, гадене, анемия, астения и артралгия. Най-честите сериозни нежелани събития (СНС) (≥ 1%), съобщени при пациенти, лекувани с Phesgo или с интравенозен
пертузумаб в комбинация с трастузумаб, са фебрилна неутропения, сърдечна недостатъчност, пирексия, неутропения, неутропеничен сепсис, намален брой неутрофили и пневмония. Профилът на безопасност на Phesgo като цяло съответства на известния профил на
безопасност на интравенозния пертузумаб в комбинация с трастузумаб, с допълнителна НЛР - реакция на мястото на инжектиране (14,9% спрямо 0,4%). ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични
средства, моноклонални антитела, ATC код: L01XY02 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ Срок на годност 18 месеца. Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2°C 8°C).Да не се замразява. Съхранявайте флакона във външната картонена кутия, за да се предпази
от светлина. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1,79639 Grenzach-Wyhlen,Германия. Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://
www.ema.europa.eu

Условия за освобождаване от отговорност при случаи на бременност:
У
За медицински специалисти
Ако пациентка забременее, докато получава Phesgo, или в рамките на 7 месеца след последната доза Phesgo, моля, незабавно съобщете за бременността на Рош чрез местната линия за съобщаване на
нежелани събития на: Рош България ЕООД, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор) Ще Ви бъде
поискана допълнителна информация по време на бременността при употреба на Phesgo и през първата година от живота на кърмачето. Това ще даде възможност на Рош да разбере по-добре безопасността
на Phesgo, както и да предоставя съответната информация на здравните власти, на медицинските специалисти и на пациентите. За допълнителна информация, моля, вижте КХП на Phesgo.
За пациентките
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Ако Вие забременеете, докато получавате Phesgo, или в рамките на 7 месеца след последната доза Phesgo, моля, незабавно съобщете за бременността на медицинския екип, при който се лекувате. Ще
Ви бъде поискана допълнителна информация по време на бременността при употреба на Phesgo и през първата година от живота на кърмачето. Това ще даде възможност на Рош по-добре да разбере
безопасността на Phesgo, както и да предоставя съответната информация на здравниvvте власти, на медицинските специалисти и на пациентите. За допълнителна информация, моля, обърнете се към
медицинския екип, при който се лекувате.
źТози 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 чрез национална система за 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 един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com
Лекарствен продукт по лекарско предписание за възрастни пациенти.
Референтен номер: M-BG-00000621; Уведомление до ИАЛ-55938-24.11.2021 г.
Материалът е одобрен до Ноември 2022г.
Рош България ЕООД, София 1618, ул.„Бяло поле“ №16; тел.: (02) 8184444, факс: (02) 8591199; гореща линия 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна на цената на един градски разговор)
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ᶧТози 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
оноклонално 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
ия - Уротелен карцином - Tecentriq като монотерапия е ппоказан 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
(вж. точка 5.1).
5 1) Н
Недребноклетъчен
б
рак на белия дроб - Tecentriq като монотерапия е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал
недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) с туморна експресия на PD-L1
D-L1 ≥ 50% туморни клетки (TC) или ≥ 10% тумор
тумор-инфилтриращи
инфилтриращ имунни клетки (IC), които нямат EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД (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,
Tecentriq пациенти с EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД трябва също да са получили таргетни терапии (вж. точка 5.1). Тройнонегативен рак на гърдата -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. Дозировка и начин на приложение: Лечението с Tecentriq трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на рак. Изследване за PD-L1 при пациенти с УК, или ТНРГ или НДРБД. Монотерапия с Tecentriq - пациенти на първа линия (1L) на
лечение на УК и 1L НДРБД трябва да бъдат избирани за лечение въз основа на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точка 5.1). Tecentriq в комбинирана терапия - 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 или 1 680 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). Продължителност на лечение : 2-ра линия (2L) на лечение на НДРБД и 2L УК. Препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до загуба на клинична полза
(вж. точка 5.1) или неконтролируема токсичност. 1L НДРБД, 1L УК и ТНРГ. За ТНРГ се препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до прогресия на заболяването или неконтролируема токсичност. (вж. точка 5.1). Резюме на профила на безопасност Данните за безопасност на атезолизумаб като монотерапия се основават на сборни данни от 3 854 пациенти с множество
видове тумори. Най-честите нежелани реакции (> 10%) са умора (33,1%), намален апетит (23,5%), гадене (21,8%), пирексия (19,7%), обрив (19,7%), кашлица (19,3%), диария (19,3%), диспнея (18,7%), мускуло-скелетна болка (14,3%), болка в гърба (14,0%), астения (13,9%), повръщане (13,6%), сърбеж (13,5%), артралгия (13,1%), инфекция на пикочните пътища (12,4%) и
главоболие (10,9%). Безопасността на атезолизумаб, приложен в комбинация с други лекарствени продукти, е оценена при 4 371 пациенти с множество видове тумори. Най-честите нежелани реакции (≥ 20%) са анемия (36,8%), неутропения (35,8%), гадене (34,4%), умора (33,0%), тромбоцитопения (27,7%), диария (27,1%), обрив (27,0%), алопеция (26,4%), запек (25,7%),
намален апетит (25,0%) и периферна невропатия (23,0%). За описание на клиничните изпитвания с Tecentriq вижте точка 5.1 от Кратката характеристика на продукта (КХП) на Tecentriq 840 мг концентрат за инфузионен разтвор. Повече подробности за сериозните нежелани реакции са дадени в точка 4.4. 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. Пациенти в старческа възраст - Като цяло не са наблюдавани разлики по отношение на безопасността между пациенти ≥ 65-годишна възраст и по-млади пациенти,
получаващи монотерапия с атезолизумаб. Tecentriq 1 200 mg концентрат за инфузионен разтвор. Един флакон с 20 ml концентрат съдържа 1 200 mg атезолизумаб (atezolizumab 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. ). След разреждане (вж. точка 6.6), крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 3,2 и 16,8 mg/ml. Показания: Уротелен карцином - 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). Недребноклетъчен рак на белия дроб - 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). 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-позитивен НДРБД (вж. точка 5.1). Tecentriq като монотерапия е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) с туморна експресия на PD-L1 ≥ 50% туморни клетки (TC) или ≥ 10% тумор-инфилтриращи имунни клетки (IC), които нямат EGFR мутирал или ALK-позитивен
НДРБД (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 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). Дребноклетъчен рак на белия дроб -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). Хепатоцелуларен карцином Tecentriq в комбинация с бевацизумаб е показан за лечение на възрастни пациенти с авансирал или нерезектабилен хепатоцелуларен карцином (ХЦК), които не са получавали предшестваща системна терапия (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. Монотерапия с Tecentriq - пациенти на първа линия (1L) на лечение на , които преди това не са лекувани за УК и 1L НДРБД , трябва да бъдат избирани за лечение въз основа на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точка 5.1). 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). Първа линия (1L) при несквамозен НДРБД: Tecentriq в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин - по време на индукционната фаза препоръчителната доза Tecentriq
е 1 200 mg, приложен чрез интравенозна инфузия, последвана от бевацизумаб, паклитаксел и след това карбоплатин през три седмици в продължение на четири или шест цикъла. Индукционната фаза се последва от поддържаща фаза без химиотерапия, при която 1 200 mg Tecentriq, последван от бевацизумаб, се прилага чрез интравенозна инфузия през три седмици.
Tecentriq в комбинация с nab-паклитаксел и карбоплатин - по време на индукционната фаза препоръчителната доза Tecentriq е 1 200 mg, приложен чрез интравенозна инфузия, последвана от nab-паклитаксел и карбоплатин през три седмици в продължение на четири или шест цикъла. Във всеки 21-дневен цикъл Tecentriq, nab-паклитаксел и карбоплатин се прилагат в ден
1. Освен това, nab-паклитаксел се прилага в дни 8 и 15. След индукционната фаза следва поддържаща фаза без химиотерапия, при която 1 200 mg Tecentriq се прилага чрез интравенозна инфузия през три седмици. Първа линия (1L) при ЕС-ДРБД -Tecentriq в комбинация с карбоплатин и етопозид. По време на индукционната фаза препоръчителната доза Tecentriq е 1 200 mg,
приложен чрез интравенозна инфузия, последван от карбоплатин и след това етопозид, приложени чрез интравенозна инфузия в ден 1. Етопозид се прилага също и в дни 2 и 3 чрез интравенозна инфузия. Тази схема на лечение се прилага на всеки три седмици в продължение на четири цикъла. След индукционната фаза следва поддържаща фаза без химиотерапия, при
която 1 200 mg Tecentriq се прилага чрез интравенозна инфузия през три седмици. ХЦК - Tecentriq в комбинация с бевацизумаб. Препоръчителната доза Tecentriq е 1 200 mg, последван от бевацизумаб 15 mg/kg телесно тегло, приложен чрез интравенозна инфузия през три седмици. Продължителност на лечение: 2-ра линия (2L) на лечение на НДРБД, и 2L УК и ХЦК
-препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до загуба на клинична полза (вж. точка 5.1) или неконтролируема токсичност. 1L НДРБД (Tecentriq в комбинирана терапия) и 1L ЕС-ДРБД: За ЕС-ДРБД и за първа линия на лечение на НДРБД при пациенти, които получават Tecentriq в комбинация с карбоплатин и nab-паклитаксел се Ппрепоръчва се пациентите да се лекуват с
Tecentriq до прогресия на заболяването или неконтролируема токсичност. Атипични отговори (напр. първоначална прогресия на заболяването, последвана от свиване на тумора) са наблюдавани при продължаване на лечението с Tecentriq след прогресия на заболяването. Лечение след прогресия на заболяването може да се обмисли по преценка на лекаря. (вж. точка 5.1). 1L
НДРБД (монотерапия с Tecentriq) и 1L УК - препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до прогресия на заболяването или неконтролируема токсичност. 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 интервал на лечение
3 седмици между дозите. Не се препоръчва намаляване на дозата Tecentriq. Противопоказания - свръхчувствителност към атезолизумаб или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба. Проследимост -за да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват в картона на пациента. Имуносвързани нежелани реакции - 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. Приложението на атезолизумаб 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). Данните за безопасност на атезолизумаб като монотерапия се основават на сборни данни от 3 854 пациенти с множество видове тумори. Най-честите нежелани реакции (> 10%) са умора (33,1%), намален апетит (23,5%), гадене (21,8%), пирексия (19,7%), обрив (19,7%), кашлица (19,3%), диария (19,3%), диспнея
(18,7%), мускуло-скелетна болка (14,3%), болка в гърба (14,0%), астения (13,9%), повръщане (13,6%), сърбеж (13,5%), артралгия (13,1%), инфекция на пикочните пътища (12,4%) и главоболие (10,9%). Безопасността на атезолизумаб, приложен в комбинация с други лекарствени продукти, е оценена при 4 371 пациенти с множество видове тумори. Най-честите
нежелани реакции (≥ 20%) са анемия (36,8%), неутропения (35,8%), гадене (34,4%), умора (33,0%), тромбоцитопения (27,7%), диария (27,1%), обрив (27,0%), алопеция (26,4%), запек (25,7%), намален апетит (25,0%) и периферна невропатия (23,0%). За описание на клиничните изпитвания с Tecentriq вижте точка 5.1 от Кратката характеристика на продукта (КХП) на Tecentriq
840 мг концентрат за инфузионен разтвор. Повече подробности за сериозните нежелани реакции са дадени в точка 4.4. от КХП. 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
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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: 30.04.2021 г.
За пълна информация относно този лекарствен продукт, моля направете справка с Кратката характеристика на продукта!
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ǙíåǙäǙǚìéǘǖ̓ǙêǗǘǖǚǛíäǗìǖãǗèǙ̓ǖǛìǙǛíìǖǑǙñÒóêåǖǚéøǋǏǏÓìǖíǗê   îǖǘǛ  åǙǚǗòǖêéìéøæǗìǙìǙòìǙèǖíǗǚéíǙǚéøíǖìǖïøêǖíǖǛíǚǖìǖ ìǖïǗìǖíǖìǖǗæéìåǚǖæǛǘéǚǖèåǙäǙǚ @H<DG=PGB<MD<
?MPBN<A@OTMJ>C@ >JH

×ǗǘǖǚǛíäǗì̓ǚǙæǜǘí̓ǙêǗǘǖǚǛǘǙ̓ǚǗæ̓éǛǖìéǗèǖêǗðǗìéǗìǖäóèǚǖǛíìé̓ǖïéǗìíé ǐǙæǚǙãìǖéìîǙǚëǖïéøèǖíǙèéêǗǘǖǚǛíäǗì̓ǚǙæǜǘíǗ̓ǚǗæǙǛíǖäǗìǖìǖǜǗãǛǖѽíǖìǖǋäǚǙ̓ǗѽǛǘǖíǖǖåǗìïéø̓ǙêǗǘǖǚǛíäǖíǖCOOK RRR @H< @PMJK< @P @H<
ÓǖíǖìǖǖǘíǜǖêéèéǚǖìǗìǖíǗǘǛíǖäǌǕǐìǖ/@>@IOMDL  å 
ǑǗî ìǙëǗǚ( " ØäǗæǙëêǗìéǗæǙÖǈ×    
ǍǖíǗǚéǖêóíǗǙæǙãǚǗìæǙ ǑǏÛÒóêåǖǚéøǋǏǏÓ ǒǙîéø ǜê ¢ÒøêǙ̓ǙêǗzĀ íǗê  îǖǘǛ ǊǙǚǗòǖêéìéøæǗìǙìǙòìǙèǖíǗǚéíǙǚéøíǖìǖïøêǖíǖǛíǚǖìǖ ìǖïǗìǖíǖìǖǗæéìåǚǖæǛǘéǚǖèåǙäǙǚ
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Ogivri®ɎɊɑɗɘɗɍɗɊɎɖ
ɛəɉɚɛɜɐɜɕɉɊƑɘɗɓɉɐɉɖɐɉ
ɔɎɠɎɖɑɎɖɉ ʹƖɘɗɔɗɏɑɛɎɔɎɖƓ
əɉɓɖɉɕɔɎɠɖɉɛɉɏɔɎɐɉɋəɉɖɎɖ
ɚɛɉɍɑɒƑɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔəɉɓɖɉ
ɕɔɎɠɖɉɛɉɏɔɎɐɉɑɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔ
əɉɓɖɉɚɛɗɕɉɞɉǆ

* Подробна информация за
терапевтичните показания на Ogivri®
ще намерите в Кратката
характеристика на продукта.
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źȧɗɐɑ ɔɎɓɉəɚɛɋɎɖ ɘəɗɍɜɓɛ ɘɗɍɔɎɏɑ ɖɉ ɍɗɘɣɔɖɑɛɎɔɖɗ ɖɉɊɔɧɍɎɖɑɎƔ ȧɗɋɉ ɢɎ ɘɗɐɋɗɔɑ Ɋɣəɐɗɛɗ ɜɚɛɉɖɗɋɨɋɉɖɎ ɖɉ ɖɗɋɉ ɑɖɝɗəɕɉɟɑɨ ɗɛɖɗɚɖɗ ɊɎɐɗɘɉɚɖɗɚɛɛɉƔ ȣɛ ɕɎɍɑɟɑɖɚɓɑɛɎ ɚɘɎɟɑɉɔɑɚɛɑ ɚɎ ɑɐɑɚɓɋɉ ɍɉ ɚɣɗɊɢɉɋɉɛ ɋɚɨɓɉ ɘɗɍɗɐɑəɉɖɉ
ɖɎɏɎɔɉɖɉəɎɉɓɟɑɨƔȜɉɖɉɠɑɖɉɖɉɚɣɗɊɢɉɋɉɖɎɖɉɖɎɏɎɔɉɖɑəɎɉɓɟɑɑɋɑɏɛɎɛɗɠɓɉʻƔʿɋȟəɉɛɓɉɛɉɞɉəɉɓɛɎəɑɚɛɑɓɉɖɉɘəɗɍɜɓɛɉƔ
ȠɎɓɉəɚɛɋɎɖɉɝɗəɕɉƓɘəɉɞɐɉɓɗɖɟɎɖɛəɉɛɐɉɑɖɝɜɐɑɗɖɎɖəɉɐɛɋɗəƔȟɗɔɑɠɎɚɛɋɎɖɑɓɉɠɎɚɛɋɎɖɚɣɚɛɉɋƓɎɍɑɖɝɔɉɓɗɖɚɣɍɣəɏɉʸʼʷÃ½ɛəɉɚɛɜɐɜɕɉɊƺÊÈ·ÉÊËÐËÃ·¸ƻƑɞɜɕɉɖɑɐɑəɉɖɗ ½ ʸɕɗɖɗɓɔɗɖɉɔɖɗɉɖɛɑɛɨɔɗƒɘəɑɌɗɛɋɎɖɑɨɛəɉɐɛɋɗə½¿ÌÈ¿
ɚɣɍɣəɏɉʹʸÃ½ƭÃÂɛəɉɚɛɜɐɜɕɉɊƔȧɎəɉɘɎɋɛɑɠɖɑɘɗɓɉɐɉɖɑɨƓ ɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔəɉɓɖɉɕɔɎɠɖɉɛɉɏɔɎɐɉƺȡȥȡțƻƯɐɉɔɎɠɎɖɑɎɖɉɋɣɐəɉɚɛɖɑɘɉɟɑɎɖɛɑɚ ʹƖɘɗɔɗɏɑɛɎɔɎɖȡȥȡțƑɓɉɛɗɕɗɖɗɛɎəɉɘɑɨɐɉɘɉɟɑɎɖɛɑƑɓɗɑɛɗɚɉɊɑɔɑɔɎɓɜɋɉɖɑɚɖɎ
ɘɗƖɕɉɔɓɗɗɛɍɋɎɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɎɋɛɑɠɖɑɚɞɎɕɑƑɑɔɑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɘɉɓɔɑɛɉɓɚɎɔɐɉɘɉɟɑɎɖɛɑƑɓɗɑɛɗɖɎɚɉɊɑɔɑɔɎɓɜɋɉɖɑɚɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨɑɘəɑɓɗɑɛɗɖɎɎɘɗɍɞɗɍɨɢɗɘəɑɔɉɌɉɖɎɛɗɖɉɉɖɛəɉɟɑɓɔɑɖƑɑɔɑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɉəɗɕɉɛɉɐɎɖɑɖɞɑɊɑɛɗə
ɐɉɔɎɠɎɖɑɎɖɉɘɉɟɑɎɖɛɑɋɘɗɚɛɕɎɖɗɘɉɜɐɉƑɘɗɔɗɏɑɛɎɔɖɑɐɉɞɗəɕɗɖɉɔɖɑəɎɟɎɘɛɗəɑƑɚȡȥȡțƑɖɎɔɎɓɜɋɉɖɑɘəɎɍɑɛɗɋɉɚɛəɉɚɛɜɐɜɕɉɊƑɑɔɑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɍɗɟɎɛɉɓɚɎɔɐɉɔɎɠɎɖɑɎɖɉɛɎɐɑɘɉɟɑɎɖɛɑƑɓɗɑɛɗɖɎɚɉɊɑɔɑɔɎɓɜɋɉɖɑɚɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨƒ
əɉɓɖɉɕɔɎɠɖɉɛɉɏɔɎɐɉɋəɉɖɎɖɚɛɉɍɑɒƺȥȥȡțƻƯɐɉɔɎɠɎɖɑɎɖɉɋɣɐəɉɚɛɖɑɘɉɟɑɎɖɛɑɚ ʹɘɗɔɗɏɑɛɎɔɎɖȥȥȡțɚɔɎɍɗɘɎəɉɟɑɨƑɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨƺɖɎɗɉɍɧɋɉɖɛɖɉ ɑɔɑɉɍɧɋɉɖɛɖɉƻɑɔɣɠɎɔɎɠɎɖɑɎƑɑɔɑɚɔɎɍɉɍɧɋɉɖɛɖɉ ɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨɚ
ɍɗɓɚɗəɜɊɑɟɑɖɑɟɑɓɔɗɝɗɚɝɉɕɑɍƑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɘɉɓɔɑɛɉɓɚɎɔɑɔɑɍɗɟɎɛɉɓɚɎɔƑɑɔɑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɉɍɧɋɉɖɛɖɉɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨƑɚɣɚɛɗɨɢɉɚɎɗɛɍɗɟɎɛɉɓɚɎɔɑɓɉəɊɗɘɔɉɛɑɖƑɑɔɑɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɖɎɗɉɍɧɋɉɖɛɖɉɞɑɕɑɗɛɎəɉɘɑɨƑɘɗɚɔɎɍɋɉɖɉ
ɗɛɉɍɧɋɉɖɛɖ·ɛɎəɉɘɑɨɚ½¿ÌÈ¿ƑɐɉɔɗɓɉɔɖɗɖɉɘəɎɍɖɉɔɗƺɋɓɔɧɠɑɛɎɔɖɗɋɣɐɘɉɔɑɛɎɔɖɗƻɐɉɊɗɔɨɋɉɖɎɑɔɑɛɜɕɗəɑ̑ʹ¹ÃɋɍɑɉɕɎɛɣəƒɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔəɉɓɖɉɚɛɗɕɉɞɉƺȡȥȦƻƯɋɓɗɕɊɑɖɉɟɑɨɚɓɉɘɎɟɑɛɉɊɑɖɑɔɑʼƖɝɔɜɗəɗɜəɉɟɑɔɑɟɑɚɘɔɉɛɑɖɘəɑ
ɋɣɐəɉɚɛɖɑ ɘɉɟɑɎɖɛɑ ɚ ʹƖɘɗɔɗɏɑɛɎɔɎɖ ɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔ ɉɍɎɖɗɓɉəɟɑɖɗɕ ɖɉ ɚɛɗɕɉɞɉ ɑɔɑ ɖɉ ɕɨɚɛɗɛɗ ɖɉ ɚɋɣəɐɋɉɖɎ ɖɉ ɚɛɗɕɉɞɉ ɚ ɞəɉɖɗɘəɗɋɗɍɉƑ ɓɗɑɛɗ ɖɎ ɚɉ ɘɗɔɜɠɉɋɉɔɑ ɘəɎɍɑ ɛɗɋɉ ɘəɗɛɑɋɗəɉɓɗɋɗ ɔɎɠɎɖɑɎ ɐɉ ɛɨɞɖɗɛɗ ɕɎɛɉɚɛɉɐɑəɉɔɗ
ɐɉɊɗɔɨɋɉɖɎƔșɗɐɑəɗɋɓɉɑɖɉɠɑɖɖɉɘəɑɔɗɏɎɖɑɎƓ ɛəɑɚɎɍɕɑɠɖɉɚɞɎɕɉƺȡȥȡțƑȥȥȡțƑȡȥȦƻƯɖɉɠɉɔɖɉɖɉɛɗɋɉəɋɉɢɉɍɗɐɉƯʿÃ½ƭÁ½ɛɎɔɎɚɖɗɛɎɌɔɗƒɘɗɍɍɣəɏɉɢɉɍɗɐɉɘəɑɘəɑɔɉɌɉɖɎɖɉɑɖɛɎəɋɉɔɗɛɛəɑɚɎɍɕɑɟɑƯʽÃ½ƭÁ½ɛɎɔɎɚɖɗɛɎɌɔɗƒ
ɚɎɍɕɑɠɖɉɚɞɎɕɉƺȡȥȡțƑȥȥȡțƻƯɖɉɠɉɔɖɉɖɉɛɗɋɉəɋɉɢɉɍɗɐɉƯʻÃ½ƭÁ½ɛɎɔɎɚɖɗɛɎɌɔɗƒɘɗɍɍɣəɏɉɢɉɍɗɐɉƯʹÃ½ƭÁ½ɛɎɔɎɚɖɗɛɎɌɔɗƒɖɉɛɗɋɉəɋɉɢɉɛɉɍɗɐɉɛəɨɊɋɉɍɉɚɎɘəɑɔɉɌɉɘɗɍɝɗəɕɉɛɉɖɉˀʷƖɕɑɖɜɛɖɉɑɖɛəɉɋɎɖɗɐɖɉɑɖɝɜɐɑɨƒɍɉɖɎɚɎ
ɘəɑɔɉɌɉɓɉɛɗɑɖɛəɉɋɎɖɗɐɖɉɑɖɏɎɓɟɑɨɑɔɑɊɗɔɜɚƒɍɉɚɎɘəɑɔɉɌɉɗɛɕɎɍɑɟɑɖɚɓɑɚɘɎɟɑɉɔɑɚɛɚɌɗɛɗɋɖɗɚɛɐɉɔɎɠɎɖɑɎɖɉɉɖɉɝɑɔɉɓɚɑɨƑɓɉɛɗɛəɨɊɋɉɍɉɊɣɍɎɗɚɑɌɜəɎɖɖɉɊɗəɐɉɚɘɎɡɖɉɘɗɕɗɢƒɘɉɟɑɎɖɛɑɛɎɛəɨɊɋɉɍɉɚɎɖɉɊɔɧɍɉɋɉɛɖɉɒƖɕɉɔɓɗ
ɡɎɚɛ ɠɉɚɉ ɚɔɎɍ ɖɉɠɉɔɗɛɗ ɖɉ ɘɣəɋɉɛɉ ɑɖɝɜɐɑɨ ɑ ɍɋɉ ɠɉɚɉ ɚɔɎɍ ɖɉɠɉɔɗɛɗ ɖɉ ɘɗɚɔɎɍɋɉɢɑɛɎ ɑɖɝɜɐɑɑ ɐɉ ɚɑɕɘɛɗɕɑ ɓɉɛɗ ɛəɎɚɓɉ ɑ ɚɛɜɍɎɖɑ ɛəɣɘɓɑ ɑɔɑ ɍəɜɌɑ ɚɑɕɘɛɗɕɑƑ ɚɋɣəɐɉɖɑ ɚ ɑɖɝɜɐɑɨɛɉƔ ȤəɗɛɑɋɗɘɗɓɉɐɉɖɑɨƓ ɚɋəɣɞɠɜɋɚɛɋɑɛɎɔɖɗɚɛ
ɓɣɕɉɓɛɑɋɖɗɛɗɋɎɢɎɚɛɋɗƑɕɑɡɑɘəɗɛɎɑɖɑɑɔɑɓɣɕɖɨɓɗɎɗɛɘɗɕɗɢɖɑɛɎɋɎɢɎɚɛɋɉƒɛɎɏɓɉɍɑɚɘɖɎɨɋɘɗɓɗɒƑɘɗəɉɍɑɜɚɔɗɏɖɎɖɑɨɘəɑɖɉɘəɎɍɖɉɔɗɐɔɗɓɉɠɎɚɛɋɎɖɗɐɉɊɗɔɨɋɉɖɎƑɑɔɑɘɉɟɑɎɖɛɑƑɑɐɑɚɓɋɉɢɑɍɗɘɣɔɖɑɛɎɔɖɗɔɎɠɎɖɑɎɚɓɑɚɔɗəɗɍƔ
ȢɎɏɎɔɉɖɑ ɔɎɓɉəɚɛɋɎɖɑ əɎɉɓɟɑɑƓ ɕɖɗɌɗ ɠɎɚɛɑ ƺ̟ʸƭʸʷƻ Ư ɑɖɝɎɓɟɑɨƑ ɖɉɐɗɝɉəɑɖɌɑɛƑ ɝɎɊəɑɔɖɉ ɖɎɜɛəɗɘɎɖɑɨƑ ɉɖɎɕɑɨƑ ɖɎɜɛəɗɘɎɖɑɨƑ ɖɉɕɉɔɎɖ Ɋəɗɒ ɊɎɔɑ ɓəɣɋɖɑ ɓɔɎɛɓɑƭɔɎɋɓɗɘɎɖɑɨƑ ɛəɗɕɊɗɟɑɛɗɘɎɖɑɨƑ ɖɉɕɉɔɎɖɗ ɛɎɌɔɗƭɐɉɌɜɊɉ ɖɉ ɛɎɌɔɗƑ
ɉɖɗəɎɓɚɑɨƑ ɊɎɐɚɣɖɑɎƑ ɛəɎɕɗəƑ ɐɉɕɉɒɋɉɖɎƑ ɌɔɉɋɗɊɗɔɑɎƑ ɘɉəɎɚɛɎɐɑɑƑ ɍɑɚɌɎɜɐɑɨƑ ɓɗɖɧɖɓɛɑɋɑɛƑ ɐɉɚɑɔɎɖɗ ɚɣɔɐɗɗɛɍɎɔɨɖɎƑ ɘɗɖɑɏɎɖɗ ɓəɣɋɖɗ ɖɉɔɨɌɉɖɎƑ ɘɗɋɑɡɎɖɗ ɓəɣɋɖɗ ɖɉɔɨɌɉɖɎƑ ɖɎəɉɋɖɗɕɎəɖɉ ɚɣəɍɎɠɖɉ ɍɎɒɖɗɚɛƑ ɚɣəɍɎɠɖɗ ɕɣɏɍɎɖɎƑ
ɖɉɕɉɔɎɖɉɝəɉɓɟɑɨɖɉɑɐɛɔɉɚɓɋɉɖɎƑɌɗəɎɢɑɋɣɔɖɑƑɍɑɚɘɖɎɨƑɓɉɡɔɑɟɉƑɎɘɑɚɛɉɓɚɑɚƑəɑɖɗəɎɨƑɍɑɉəɑɨƑɘɗɋəɣɢɉɖɎƑɌɉɍɎɖɎƑɘɗɍɜɋɉɖɎɖɉɜɚɛɖɑɛɎƑɓɗəɎɕɖɉɊɗɔɓɉƑɍɑɚɘɎɘɚɑɨƑɐɉɘɎɓƑɚɛɗɕɉɛɑɛƑɎəɑɛɎɕɉƑɗɊəɑɋƑɘɗɍɜɋɉɖɎɖɉɔɑɟɎɛɗƑɉɔɗɘɎɟɑɨƑ
ɖɉəɜɡɎɖɑɎɖɉɖɗɓɛɑɛɎƑɚɑɖɍəɗɕɖɉɘɉɔɕɉəɖɗƖɘɔɉɖɛɉəɖɉɎəɑɛəɗɍɑɐɎɚɛɎɐɑɨƑɉəɛəɉɔɌɑɨƑɕɜɚɓɜɔɖɉɚɓɗɋɉɖɗɚɛƑɕɑɉɔɌɑɨƑɉɚɛɎɖɑɨƑɊɗɔɓɉɋɌɣəɍɑɛɎƑɚɛɜɍɎɖɑɛəɣɘɓɑƑɜɕɗəɉƑɌəɑɘɗɘɗɍɗɊɖɑɚɑɕɘɛɗɕɑƑəɎɉɓɟɑɨƑɚɋɣəɐɉɖɉɚɑɖɝɜɐɑɨɛɉƑɊɗɔɓɉƑ
ɘɑəɎɓɚɑɨƑɋɣɐɘɉɔɎɖɑɎɖɉɔɑɌɉɋɑɟɑɛɎƑɘɎəɑɝɎəɎɖɗɛɗɓƒɠɎɚɛɑƺ̟ʸƭʸʷʷɍɗ̐ʸƭʸʷƻƯɖɎɜɛəɗɘɎɖɑɠɎɖɚɎɘɚɑɚƑɟɑɚɛɑɛƑɌəɑɘƑɚɑɖɜɐɑɛƑɓɗɏɖɉɑɖɝɎɓɟɑɨƑəɑɖɑɛƑɑɖɝɎɓɟɑɨɖɉɌɗəɖɑɛɎɍɑɞɉɛɎɔɖɑɘɣɛɑɢɉƑɑɖɝɎɓɟɑɨɖɉɘɑɓɗɠɖɑɛɎɘɣɛɑɢɉƑɝɉəɑɖɌɑɛƑ
ɚɋəɣɞɠɜɋɚɛɋɑɛɎɔɖɗɚɛƑɛəɎɋɗɏɖɗɚɛƑɍɎɘəɎɚɑɨƑɘɎəɑɝɎəɖɉɖɎɋəɗɘɉɛɑɨƑɞɑɘɎəɛɗɖɑɨƑɚɣɖɔɑɋɗɚɛƑɚɜɞɗɛɉɋɗɠɑɛɎƑɚɣəɍɎɠɖɉɖɎɍɗɚɛɉɛɣɠɖɗɚɛƺɐɉɚɛɗɒɖɉƻƑɖɉɍɓɉɕɎəɖɉɛɉɞɑɉəɑɛɕɑɨƑɓɉəɍɑɗɕɑɗɘɉɛɑɨƑɘɉɔɘɑɛɉɟɑɑƑɞɑɘɗɛɗɖɑɨƑɋɉɐɗɍɑɔɉɛɉɟɑɨƑ
ɘɖɎɋɕɗɖɑɨƑɉɚɛɕɉƑɖɉəɜɡɎɖɑɎɖɉɊɎɔɑɛɎɍəɗɊɗɋɎƑɘɔɎɋəɉɔɎɖɑɐɔɑɋƑɞɎɕɗəɗɑɍɑƑɚɜɞɗɛɉɋɜɚɛɉɛɉƑɞɎɘɉɛɗɟɎɔɜɔɉəɖɗɜɋəɎɏɍɉɖɎƑɞɎɘɉɛɑɛƑɊɗɔɎɐɖɎɖɗɚɛɖɉɠɎəɖɑɨɍəɗɊƑɉɓɖɎƑɚɜɞɗɛɉɖɉɓɗɏɉɛɉƑɎɓɞɑɕɗɐɉƑɞɑɘɎəɞɑɍəɗɐɉƑɕɉɓɜɔɗƖɘɉɘɜɔɉəɎɖ
ɗɊəɑɋƑɚɣəɊɎɏƑɠɜɘɔɑɋɗɚɛɖɉɖɗɓɛɑɛɎƑɍɎəɕɉɛɑɛƑɉəɛəɑɛƑɊɗɔɓɉɋɌɣəɊɉƑɊɗɔɓɉɋɓɗɚɛɑɛɎƑɕɜɚɓɜɔɖɑɚɘɉɐɕɑƑɊɗɔɓɉɋɡɑɨɛɉƑɊɗɔɓɉɋɓəɉɒɖɑɟɑɛɎƑɊɣɊəɎɠɖɗɖɉəɜɡɎɖɑɎƑɋɣɐɘɉɔɎɖɑɎɖɉɌɣəɍɉɛɉƭɕɉɚɛɑɛƑɖɎəɉɐɘɗɔɗɏɎɖɑɎƑɗɛɗɓƑɓɗɖɛɜɐɑɨƒ
ɖɎɠɎɚɛɑƺ̟ʸƭʸʷʷʷɍɗ̐ʸƭʸʷʷƻƯɌɔɜɞɗɛɉƑɘɎəɑɓɉəɍɑɉɔɎɖɑɐɔɑɋƑɜəɛɑɓɉəɑɨƑɞəɑɘɗɋɎƑɘɖɎɋɕɗɖɑɛƒəɎɍɓɑƺ̟ʸƭʸʷʷʷʷɍɗ̐ʸƭʸʷʷʷƻƯɉɖɉɝɑɔɉɓɛɑɠɖɉəɎɉɓɟɑɨƑɉɖɉɝɑɔɉɓɛɑɠɎɖɡɗɓƑɏɣɔɛɎɖɑɟɉƒɚɖɎɑɐɋɎɚɛɖɉɠɎɚɛɗɛɉƯɘəɗɌəɎɚɑɨɖɉɐɔɗɓɉɠɎɚɛɋɎɖɉ
ɖɎɗɘɔɉɐɕɉƑ ɘəɗɌəɎɚɑɨ ɖɉ ɖɎɗɘɔɉɐɕɉƑ ɞɑɘɗɘəɗɛəɗɕɊɑɖɎɕɑɨƑ ɑɕɜɖɖɉ ɛəɗɕɊɗɟɑɛɗɘɎɖɑɨƑ ɞɑɘɎəɓɉɔɑɎɕɑɨƑ ɗɛɗɓ ɖɉ ɘɉɘɑɔɉɛɉƑ ɓəɣɋɗɑɐɔɑɋ ɋ əɎɛɑɖɉɛɉƑ ɓɉəɍɑɗɌɎɖɎɖ ɡɗɓƑ ɖɉɔɑɠɎɖ Ɍɉɔɗɘɑəɉɢ əɑɛɣɕƑ ɊɎɔɗɍəɗɊɖɉ ɝɑɊəɗɐɉƑ əɎɚɘɑəɉɛɗəɎɖ
ɍɑɚɛəɎɚƑɍɑɞɉɛɎɔɖɉɖɎɍɗɚɛɉɛɣɠɖɗɚɛƑɊɎɔɗɍəɗɊɖɉɑɖɝɑɔɛəɉɟɑɨƑɗɚɛɣəɊɎɔɗɍəɗɊɎɖɗɛɗɓƑɗɚɛɣəəɎɚɘɑəɉɛɗəɎɖɍɑɚɛəɎɚɚɑɖɍəɗɕƑɊəɗɖɞɗɚɘɉɐɣɕƑɞɑɘɗɓɚɑɨƑɖɉɕɉɔɎɖɉɚɉɛɜəɉɟɑɨɖɉɓɑɚɔɗəɗɍɉƑɔɉəɑɖɌɎɉɔɎɖɗɛɗɓƑɗəɛɗɘɖɎɨƑɊɎɔɗɍəɗɊɎɖɗɛɗɓƑ
ɑɖɛɎəɚɛɑɟɑɉɔɖɉɊɎɔɗɍəɗɊɖɉɊɗɔɎɚɛƑɉɖɌɑɗɎɍɎɕƑɕɎɕɊəɉɖɗɐɎɖɌɔɗɕɎəɜɔɗɖɎɝəɑɛƑɌɔɗɕɎəɜɔɗɖɎɝəɗɘɉɛɑɨƑɊɣɊəɎɠɖɉɖɎɍɗɚɛɉɛɣɠɖɗɚɛƑɗɔɑɌɗɞɑɍəɉɕɖɑɗɖƑɊɣɊəɎɠɖɉɞɑɘɗɘɔɉɐɑɨƑɊɎɔɗɍəɗɊɖɉɞɑɘɗɘɔɉɐɑɨƑɚɑɖɍəɗɕɖɉɛɜɕɗəɎɖɔɑɐɑɚƔ
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значимост за лечебния подход и прогнозата.

КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ

Акад. Д. ДАМЯНОВ
Комплексното (мултимодалното) лечение на злокачествени тумори отговаря на световната тенденция за
зачестяване на онкологичните заболявания. По данни
на Globocan през 2018 г. новите случаи надминават 18
милиона, а смъртните надхвърлят 10 милиона, т.е. очаква се 1 на всеки 5 мъже и 1 на всеки 6 жени да развие
злокачествено заболяване. През 2030 г. новозаболелите ще достигнат 26,4 милиона души, починалите – 1,7
милиона, а 80 милиона онкоболни да достигнат 5-годишна преживяемост. По прогнози на ЕС през 2035 г.
случаите с карциноми ще се удвоят, а по данни на СЗО
увеличението, в страните с ниски и средни доходи, ще
бъде с повече от 80%. Причините за зачестяването се
търсят в нарастване на населението, застаряване, социално-икономически и битови фактори, наред с подобрена диагностика и статистика.
Необходимост от комплексно лечение има при много
заболявания, но в онкологията то е ултимативно наложено от натрупания опит. Защото няма клиницист,
особено онколог, който да не е отчел в практиката си,
че при комбиниране на основните терапевтични методи се постига: по-успешно отстраняване на солидните
тумори; по-висок процент успешно излекувани или
постигнали 5-годишна преживяемост; повече хора с
максимално възстановена работоспособност и с постигнато по-добро качество на живот.
Трите основни метода за лечение на карциномите – хирургия,
радиолечение и хемотерапия, са свързани с размера,
дълбочината на проникване, локализацията, хистологичния тип и стадия на тумора. При изграждане на
лечебната стратегия се вземат под внимание още общата кондиция на болния, влиянието на възрастта и
коморбидността, както и психическото състояние на
болния и нагласата му към диагнозите и предстоящото
лечение.
За да бъде ефективно и с дълготраен резултат, комплексното лечение трябва да бъде непрекъснато и
последователно контролирано и етапно оценявано,
стандартизирано, но и индивидуализирано. То трябва да бъде базирано на съвременна лабораторна и инструментална диагностика, включително генетичен
статус на пациента и геном на тумора му. Генетичните изследвания придобиват все повече индивидуална

Правилна е концепцията, възприета от American
Cancer Society (2019), ракът да бъде третиран като
хронично заболяване. Солидните тумори дори след
успешно излекуване подлежат на задължителен 5-годишен контрол, но и на последващо наблюдение. Ако
ракът персистира при нерадикална операция или рецидив, наблюдението е системно, макар и разделено
от периоди на ремисия. Да се говори пред пациента
за „хронично“, а не за „онкологично“ заболяване, има
практическо и важно психологическо значение. Защото на всеки болен е известно, че хроничното заболяване персистира и се обостря, подлежи на дългогодишен контрол и периодично ново лечение. Тогава и
необходимостта от психологическа подкрепа се постига в по-полезна и работеща светлина. В тази посока работата на мултидисциплинарния екип изглежда
по-перспективна и обнадеждаваща. Информацията за
едно хронично (макар и онкологично) заболяване би
допълнила полезно общия курс на наблюдение и необходимостта от симптоматично лечение.
Хирургично лечение. В исторически план хирургичното лечение е първото, приложено при злокачествени тумори. Съществена предпоставка е навлизането
на общата анестезия (1846, William Morton). Billroth,
Handley, Halstedt и др. стимулират отстраняването на тумора заедно с околната тъкан. Paget посочва
разпространението на раковите клетки по кръвен и
лимфен ток, а разбирането на този механизъм е ключово за модифицирането на оперативната намеса.
В хирургичната практика се налагат принципи, чието
постигане е предпоставка за по-дълготрайна преживяемост. Първата уточнена зависимост е между премахването на целия тумор и срока на преживяемост.
Поставя се изискването за цялостно премахване на
тумора и обкръжаващите го тъкани – принципа на радикалност. Радикалността зависи от локализацията в
определена анатомична зона или орган, от стадия на
болестта и от патоморфологичната характеристика на
тумора. Косвени фактори са големината на тумора и
начина на кръвоснабдяването му.
Радикалността е пряко свързана с принципа за регионална лимфна дисекция. Изучаването на лимфната мрежа, на регионерните лимфни басейни за всеки
орган и част от тялото и на посоката на лимфния ток
придобива важно значение. Предоперативната диагностика на лимфните метастази е предпоставка за успех или неуспех на тази процедура от гледна точка на
хирургията.
За постигане на по-добър следоперативен резултат
трябва да се спазват още две правила на хирургичната
онкология – абластичност и антибластичност. Постигането на абластичност предполага предотвратяване
на замърсяването на оперативното поле с туморни
клетки. При груби манипулации, при натискане и
мачкане върху или около тумора, при неанатомична обработка на околотуморното пространство, при
разкъсване на съединителнотъканната капсула или на
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псевдокапсулата на тумора полето на операцията се
замърсява с туморни клетки или по кръвен и лимфен
път се изтласкват клетки и туморни емболи. Освен
правилото за „non-touch” техника при операцията, хирургичните възможности за борба с подобно замърсяване са ограничени и с несигурен успех (локално
промиване на оперативното поле, смяна на ръкавици,
увиване на тумора в компрес и др.). Антибластичността предполага включването към тези мерки на други
техники, позволяващи обработка на тумора с инструменти, локално унищожаващи откъснали се туморни
клетки като електронож, лазерен лъч, аргон-плазмен
коагулатор, фотодинамична терапия, интраоперативна радиотерапия и др.
Възможността за постигане на радикалност е основополагаща. Такава се постига по-успешно при планови
операции, които предполагат точна и сигурна предоперативна диагностика, съставяне на предоперативен
план за хода на операцията, спокойна среда за анатомична дисекция на органа, на кръвоносните съдове и
на регионерните лимфни басейни. Тяхното отстраняване en block е основно изискване. Така при изпълнена
lege artis дуодено-панкреатична резекция за операбилен тумор в главата на панкреаса оперативното поле
прилича на анатомичен препарат с добре изчистени
от лимфни елементи кръвоносни съдове. На базата на
този принцип хирургичните намеси се делят основно
на два вида – радикални и палиативни. Палиативна е
операция, при която туморът не може да бъде отстранен цялостно или при която той остава неотстранен,
а се предприема оперативна процедура, целяща да
предотвратят или отстранят условията за развитие на
предстоящо усложнение (често фатално).
Напредъкът в онкологичната хирургия доведе до формулиране на други подвидове операции, чието название посочва тяхното предназначение:
- диагностична хирургия – процедура, имаща за задача
да подпомогне изясняване на диагнозата чрез оглед на
корема през конвенционален или ендоскопски достъп
със съпътстваща биопсия;
- превантивна (профилактична хирургия) – обусловена от прогреса в генетиката и познанията за група
наследствени/фамилни заболявания. Предврителното
отстраняване на орган (или органи) може съществено
да снижи риска от развитие на онкологично заболяване в следващите години. Такива примери са извършването на колектомия при пациенти с фамилна аденоматозна полипоза, синдром на Линч или улцерозен
колит преди появата на малигнизация; мастектомия
при фамилен рак на гърдата (BRCA 1 и 2); овариектомия при фамилен рак на яйчниците (BRCA 1); тотална
панкреатектомия при болни с мултифокални интрадуктални папиларни муцинозни тумори със зони на
средна и тежка дисплазия и др. Този вид операции
представляват печеливша стратегия с висока отговорност и психологически граници;
- циторедуктивна хирургия – палиативна по своя ха-
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рактер процедура, целяща чрез намаляване обема на
тумора да се постигне временно облекчаване на състоянието (напр. при овариален карцином);
- хирургия на рецидивите – процедурата при развит
рецидив е по-сложна и специфична, поради неясните
туморни граници, необходимостта от по-голям обем
на операцията, от чест хистологичен контрол и други
фактори, свързани с биологичните характеристики на
туморите. Рискът от локален рецидив може да бъде
очакван при доказване по време на първата операция
на ангажиран (инфилтриран) ръб на препарата, нарушена капсула на тумора, лимфна или параневрална
инфилтрация, агресивен хистологичен тип на карцинома.
В съвременната онкологична хирургия през последните 30 години настъпателно навлезе т. нар. миниинвазивна или лапароскопска хирургия. Тя изминава
дискусионен път на себедоказване, но безспорно
се настанява в онкологичната хирургична практика успоредно с технологичния напредък. Понятието
„миниинвазивна“ е най-подходящо и обединяващо.
Първоначално лапароскопската техника навлезе в
жлъчната хирургия, но днес на практика няма орган
в коремната кухина, който да не се отстранява или резецира по лапароскопски път. Разработиха се техники
за органни анастомози и съдови резекции. Все още се
очаква натрупване на рандомизирани проучвания, за
да се утвърдят доказателства в полза на лапароскопския достъп и подход, да се очертаят границите на
възможностите и да се посочи кога е необходим преход към конвенционална операция и кога лапароскопската операция е а priori нецелесъобразна. Хирургията
на простатата и гинекологичните операции обособиха първия онкологичен периметър, в който успешно
и настойчиво навлезе и се утвърди роботизираната
хирургия, вече пробиваща и в други зони. Миниинвазивната хирургия се прилага днес в повечето хирургични специалности, включително при онкологични
заболявания (гръдна хирургия, урология, гинекология, детска хирургия и др.). Ендоскопски операции изпълняват ендоскописти – гастроентеролози и хирурзи
при онкологични заболявания в ранен етап (полипектомии, субмукозни резекции). Изискванията към
хирургичния екип при изпълнение на онкологична
операция подлежат на стандартизиране. В разписаните ръководства са посочени основните правила за тотална ерадикация на първичния тумор, за регионална
лимфаденектомия и за локален контрол. Измени се съвременната философия на хирургичните онкологични
операции:
1. Не е задължителен голям разрез, но е необходим
достатъчен достъп за оглед и работа.
2. Разви се стремеж за използване на по-консервативни хирургични способи, но при адекватност на отстраняването на тумора.
3. Показанията се прецизират с оглед използване на
органосъхраняващи операции.
4. За постигане на горната цел трябва да има разумно
съчетаване с лъче- и химиотерапия.

5. При възможност психологическата травма да се
компенсира с пластична (козметична) процедура.
Препоръчителна е концентрация в специализирани
клиники на еднотипна онкологична патология с по-голяма или по-малка честота и свръхспециализация на
хирургичния екип за операции само върху: млечната
жлеза; белия дроб; щитовидната жлеза; черния дроб,
панкреаса и жлъчната система; колоректална хирургия и др. Хирургичната онкология се съчетава в различни схеми с радиационно и хемотерапевтично лечение, а тяхното определяне е задача на онкологичния
комитет, респективно на мултидисциплинария екип.
Радиационно лечение. Предпоставка за развитието
му е откриването на рентгеновите лъчи (1895 г., W.
Roentgen), а още на следващата година E. Grube съобщава за влияние на рентгеновата и друг вид радиация
върху тумори. Увреждането на нормалните тъкани наред с туморните и развитието на лъчеви заболявания
(нови злокачествени тумори, левкемия) води до дългогодишен отлив от тази терапевтична възможност.
Днес радиационното лечение е силно модернизирано,
с разнообразна апаратурна обезпеченост и все по-успешна многовариантна защита. Действа чрез йонизиращо лечение в летална доза за туморните клетки.
Ефект се постига чрез подтискане на ДНК и митозите в раковите клетки при минимално влияние върху
нормалните. Успешно се повлияват 50-60% от онкопроцесите. Туморите са с различна лъчечувствителност,
като се оформя и група на лъчерезистентни онкологични процеси. Така висока лъчечувствителност се
регистрира при невробластом, лимфом, миелом, медулобластом, дребноклетъчен белодробен карцином,
семином. Умерена лъчечувствителност има при гърда,
пикочен мехур, шийка на матката, панкреас, колоректални тумори (аденокарциноми и спиноцелуларни),
недребноклетъчен белодробен карцином. Ниска лъчечувствителност се наблюдава при миелом, остеосарком, глиобластом, бъбречноклетъчен карцином,
хипернефром.
Лъчетерапията е лечебна дисциплина, чието технологично развитие и медицинско приложение са тясно
свързани с физиката, а колаборацията между лекари
и физици е ежедневна закономерност. Съвременните
диагностични прийоми (компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография) станаха основна предпоставка
за усъвършенстване на апаратите за лъчелечение, но и
за по-прецизно анатомотопографско планиране и облъчване на болните. Разработените нови и усъвършенствани апарати за лъчелечение позволяват по-сигурна
обща и локална защита на болния чрез филтри, ограничителни полета, фракциониране на лъчетерапията
със снижаване на процента на локалните и общите
усложнения. От физическа гледна точка в клиничната
практика се използват фотонно и корпускулярно лъчение. Фотонното лечение се реализира чрез рентгеновите лъчи от рентгенови тръби и чрез гама лъчи с
основни източници: Cobaltum 60, Cezium 137, Iridium
192, Iodine (Iodum) 125, Paladium 105, Aurum 197,

Strontium 90 и др., докато корпускулярното лечение се
формира от частици: електрони, протони, неутрони,
мезони. В зависимост от мястото на източника на йонизиращото лечение спрямо тялото на болния се различават:
а) брахитерапия – близко дистанционна, при която източникът се въвежда в естествена кухина или в тумора, като се цели моментно или трайно въздействие, постигнато чрез излъчватели на гама-лъчи. Ако дистанцията нараства, абсорбцонната доза спада, което е път
за предпазване на околните тъкани. Прилага се интракавитарно, интралуменно, интравагинално, интерстициално. Вариант на брахитерапията е метаболитната.
б) перкутанно лъчелечение (ЛЛ) – при наличие на дистанция между йонизиращия източник и облъчваната
повърхност. Използването на тази вариант е широко
и базово, като в съвременните условия най-масово се
използват линейни ускорители. Съчетаването на техните възможности с тези на КТ и ЯМР позволи създаването на апарати с 3D образ, използвани за стандартно перкутанно 3-дименсионално конформално
лъчелечение/3DCRT, модулирано по интензитет ЛЛ,
(IMRT), обемно модулирано ротационно ЛЛ (VMAT),
образно-асистирано ЛЛ (IGRT). След стереотактично прецизиране на топиката на тумора са предложени техники за стереотактично аблативно ЛЛ (СТАЛ,
SAAT) като стереотактична (интракраниална) радиохирургия на главата (SRS), стереотактично ЛЛ на тялото и стереотактична радиотерапия с екстракраниална
радиохирургия (SBRT/SRT). В тази насока широка популярност и приложение придобиха роботизираният
ускорител за радиохирургия Суber Knife (кибер нож)
и телегаматерапевтичната уредба за интракраниална
радиохирургия Gamma Knife (гама нож).
Съвременните възможности за лъчетерапия включват
и редица техники за системно перкутанно ЛЛ: цялотелесно и цяло костномозъчно облъчване (преди костномозъчна трансплантация при левкемия), полутелесно облъчване (при някои солидни тумори, лимфоми,
множествен миелом), цялокоремно облъчване (овариален карцином), облъчване на лимфната система (частично и тотално), както и метаболитна брахитерапия,
радиоимунотерапия, наред със специфичното тотално
кожно облъчване при mucosis fungoides.
Според големината на дневната доза се различават
стандартно фракционирано и хиперфракционирано
ЛЛ (умерено, стандартно, аблативно). Ефективна лъчетерапия с по-малък вреден ефект се получава чрез
вариране на дозата в един сеанс и за целия курс на лечение, чрез фракциониране на курса на лечение и на
общото лечебно време. Усъвършенстваната технология и методика сведоха до минимум страничните последици на лъчетерапията, които се поддаваха трудно
на лечение.
ЛЛ се прилага като:
1. Радикално ЛЛ – с високи дози от 40-66 Gy при 20-33
Gy на фракция. То е възможно при лимитирани тумо-
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ри на главата, лицето, шията, белия дроб, простатата.
а) дефинитивно лъчелечение – при тумори, подлежащи само на ЛЛ, както и адювантно за микрометастази
след операции върху глава, лице, гърда, мозък.
2. Палиативно ЛЛ – за временно обратно развитие на
тумора, забавяне на растежа, подтискане на симптоми,
евентуално кратка ремисия.
3. Симптоматично ЛЛ – само срещу определен симптом (болка, компресивни явления, фрактура на
прешлен).
4. Превантивно ЛЛ – срещу метастази при дребноклетъчен карцином на белия дроб, лимфобластом, както и
при локално авансирали карциноми.
Полезният ефект на лъчетерапията в рамките на комплексното лечение на солидните тумори се засилва
при комбинация с химиотерапия и оперативно лечение. Комбинираното приложение на радио- и хемотерапия може да се постигне чрез различни форми на
приложение: независимо адитивно, синергично (суперадитивно), антагонистично (субадитивно), смесено,
като са разработени съответни за патологията техники. Хирургичното лечение се комбинира с радиотерапия: а) предоперативна – за редукция на лимфните
метастази и блокиране на лимфните пътища; за намаляване размера на основния тумор с цел рестадиране;
б) интраоперативно – с еднократна доза за ерадикация
на ракови клетки и на инфилтрация в ложето на тумора; в) следоперативно – използвано стандартно при
около 40% от солидните тумори за подобряване на
дълготрайните лечебни резултати.
Химиотерапия. Хирурзите престават да разглеждат
карцинома като локална болест твърде рано. Схващането за рака като системно заболяване води до необходимостта от системно лечение. Операцията или
радиотерапията са често предмет на първи избор, осигуряващ локален контрол върху тумора, но при повече
от 60% от болните проблем е борбата срещу метастатичната болест. Химиотерапията служи за контрол на
субклиничната дисеминирана болест, но и за лечение
на елементарни лезии.
Идеолог на концепцията за хемотерапията е Paul
Erlich. Противораковите лекарства са въведени в употреба през първата половина на 20 век. Търсенето започва след отчитането на страничен ефект на бойния
газ „иприт“ върху лимфоцитите на увредени войници.
Впоследствие се изследват аминоптерин, фолиева киселина и антифолати – с успех при левкемия у някои
болни. Първият клиничен успех (1956 г.) се свързва с
употребата на methotrexate при редкия плацентарен
хориокарцином. Целта на цитотоксичното лечение е
ерадикацията на туморнте клетки при съхраняване на
клетките на нормалната тъкан. При това чувствителността на карцинома спрямо цитостатиците варира в
зависимост от хистологичния тип на тумора и класа на
лекарствата, чрез които се постига най-добър лечебен
ефект върху чувствителните към тях онкопроцеси.
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Включването на хормони в терапията на някои карциноми се ражда като страничен резултат от хирургични
експерименти (овариектомия при рак на гърдата) или
след оперативни намеси (отстраняване на тестисите
при рак на простатата). Хормонотерапията става елемент от медикаментозното лечение на хормонозависими тумори, подкрепено днес от някои ароматазни
инхибитори и LHRH аналози.
Имунотерапията има за задача чрез биологични агенти да имитира някои естествени сигнали, които човешкото тяло употребява за контрол на туморния растеж.
Тези агенти понастоящем могат да бъдат продуцирани
лабораторно (интерферони, интерлевкини, цитокини,
ендогенни ангиоинхибитори, антигени). През 1975 г.
в Кембридж описват антителата като ключов елемент
от имунната система, създаващи специфични таргети
– прицелни точки в тялото (обикновено герминативни), както и възможността антителата да въздействат
върху туморните клетки. През 1990 г. вече са създадени първите терапевтични моноклонални антитела
rituxinab и trastusumab, специфично прицелващи се
при лимфоми и рак на гърдата. Принос на имунотерапията е създаването на противотуморни ваксини.
Антителата могат да въздействат върху туморните
клетки по вариращи пътища, с блокиране на сигналите на растежа или на нарастването на съдовата мрежа
на туморите. Моноклоналните антитела и малките молекулни инхибитори са двата основни вида таргетна
терапия. Туморният растеж спира с блок на биохимичните пътища или на функцията на протеините. Протеини в лекарствата се свързват с мембранни рецептори
на туморните клетки, инхибират туморния растеж и
пролиферацията на туморните клетки.
Внедряването на таргетната терапия реализира хипотезата на Пол Ерлих за „вълшебните куршуми“. Търсенето на подходящи таргети стана възможно благодарение на генетичното профилиране на туморите. А
възможностите за изследване на генома на всеки тумор при всеки отделен болен става база за модерната
днес персонализирана медицина. Днес противотуморните медикаменти биват систематизирани в няколко
десетки групи по своя химически строеж, механизъм
на действие, токсичност, показания за приложение
(вж. гл. 19, първи том). Задача на медицинския онколог е да познава научното приложение на специфичните лекарства, на съвременните медикаменти и на
други медицински възможности на комбинацията от
лекарства и на ежегодно усъвършенстваните лекарствени схеми. Последните се обновяват и формулират
като актуален стандарт. Химиотерапията предполага
прием на медикаменти в курса на лечение, успоредно
или последователно с другите методи за основна терапия (хирургия, лъчелечение) или като палиатив. Химиотерапевтичните режими и дизайн се основават на
познанията за кинетиката на клетъчния цикъл, фармакокинетиката, биохимично-фармакологични фактори и биоинформационен анализ за успеха на медикаментите при инхибирането на клетъчните пътища
за сигнална трансдукция. На последно място, но не по

важност, особено за бедните страни, са и фармакоикономическите фактори. Новите подходи в хемотерапията включват нови комбинации и медикаменти, продуцирането на липозомни и моноклонални антитела
за лечение на таргет специфични ракови клетки, създаването на хемопротективни агенти за редуциране на
страничните ефекти от хемотерапията, на медикаменти за преодоляване на проявите на лекарствена резистентност, за използването на хемопоетична stem-клетъчна трансплантация. Лечение с химиотерапия, биологична терапия и хормони е възможно:
а) куративно – при левкемия, лимфома, герминативноклетъчни тумори, хориокарцином, сарком на Ewing;
б) адювантно – за елиминиране на микрометастази
след операция или радиотерапия за карцином на гърда, колон, яйчник, сарком;
в) конкурентно с радиотерапия – при карцином на
глава, лице, шия, бял дроб;
г) палиативно – за удължаване на живота и подобряване качеството на живота при метастатичен рак.
Химиотерапията рядко се прилага самостоятелно,
предимно когато е палиативна. Съвременните обогатени медикаментозни възможности позволяват и само
чрез нея да бъде постигнато удължаване на живота и
подобряване на неговото качество. Комбинирането
на хемо- с радиотерапия локално се наложи при лечението на рака на ануса и при тумори на главата и
шията. Създадени са схеми за химио-радиолечение
като неоадювантна и адювантна терапия, но и при
лечение на туморни рецидиви. Спрямо хиругичното
лечение хемотерапията се прилага предоперативно
неоадювантно, интраоперативно локорегионално и
следоперативно адювантно. Разработването на комбинирани схеми е задача на комплексното лечение и на
мултидисциплинарния екип. Технологичен прогрес.
Впечатляваща особеност на съвременното лечение на
онкологичните заболявания е неговата иновативност.
Примерите са многопосочни и могат да бъдат отбелязани за всеки етап от проучванията за рака: - генетика. Проучен бе човешкият геном, бързо последвано от
маркирането на значими соматични и герминативни
мутации, разгадаването на онкогени и туморно супресорни гени, пътищата и средствата за насочване на
онкологичната трансформация. Детайлите отвориха
пътя за нови лекарства, за таргетното лечение и за
персонализираната медицина;
- диагностика. Образните методи (US, CT, MRI, PetCT) станаха основа за усъвършенствана и точна диагностика, отвориха пътя за създаване на нови лъчетерапевтични апарати и методики, за нови лечебни
тактики;
- ендоскопска техника и миниинвазивна хирургия.
Чрез използване на ендоскопски фиброоптични уреди, въведени през естествени или оперативни отвори,
и чрез създаването на специфичен хирургичен инструментариум се даде възможност за осъществяване

на оперативни процедури (включително при онкологична патология) през минимален достъп, с ограничена оперативна травма, при намалена следоперативна
болка и ускорено следоперативно оздравяване. Работи
се активно по разписване на ръководства и сравняване на резултатите. На тази база последва внедряване
на роботичната хирургия в областта на хирургичната
онкология; - техники за локално лечение. Опити за подобен подход има в хирургията и радиолечението от
десетилетия. Понастоящем са внедрени трансанална
ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) при карцином на
ректума и ректум/сигма; ендоскопска полипектомия
в колон, ректум, стомах, пикочен мехур; ендоскопска
мукозна резекция (EMR); ендоскопска мукозна аблация (ЕМА); радиофреквентна аблация (черен дроб,
панкреас, други); HIFU аблация (матка, други); лазерна хирургия (шийка на матката, вагина, вулва, деструкция на полип); HIPEC – хипертермична интраперитонеална хемотерапия (карциноза); - диагностика и отстраняване на сентинелни лимфни възли при рак на
гърдата, рак на ректума; - новости в следоперативното лечение – fast-track техники, хирургичен чек лист;
- новости в телемедицината и информатиката – предаване на 3D образи за патоморфологична консултация,
за виртуален тренинг и дистанционно обучение, при
планиране на радиотерапия, дистанционно предаване
на картина от операционна зала; изграждане на информационни системи за болницата.
Като области на иновации трябва да се разглеждат
още: клинични изследвания, проучвания и иновации;
пациентски задължения и пълномощия; психологическо здраве на онкопациентите; измерване на резултатите от пациентското проследяване и др.
Мултидисциплинарен екип. В лечението на рака понятията „комплексен“ и „мултимодален“ има синонимно, но и допълващо се значение. Третирането на
карцинома отдавна не е самотно занимание за един
лекар или за една специалност. Комплексността в терапията може да бъде постигната само от широк кръг
медицински специалисти, владеещи различни методи
(модуси, начини) за лечение, а често е необходима и
помощта на немедици. Задачата е да се създаде мултидисциплинарен екип, който трябва да работи в синхрон с обогатен спектър лечебни възможности, при
безкомпромисен контрол и откритост, при съвестно
и честно отчитане на резултатите от всеки лечебен
етап и от цялостното лечение. Мултидисциплинарността при лечението на онкологичните заболявания
навлиза терминологично около 1995 г. Когато една
идея е навременна и целесъобразна, тя бързо намира
почва за утвърждаване и развитие. А необходимостта от интердисциплинарна намеса в диагностиката и
лечебния процес в онкологията е осъзната и логична. След поставяне на диагнозата пациентът е насочен първоначално или към хирург, или към онколог.
Необходимостта от синхронизация между основните
лечебни методи винаги е съществувала и е осъществявана под някаква форма. Учудващо е, че рационалното
организационно и управленско решение да се създаде
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„онкологичен комитет“ се реализира едва към края на
20 век. Колективното обсъждане първоначално започва с участието на хирург, лъчетерапевт, химиотерапевт
или медицински онколог и патоанатом. Многообразието на солидните тумори, необходимостта от прецизиране на клетъчните и имухистохимичните особености
и особено на стадия на заболяването по актуалната
TNM система или по друга специализирана класификация прави патоморфолога задължителен участник в
онкокомитета. Възникват редица организационни
въпроси: седмични или по-чести заседания; персонални сбирки за всеки отделен случай или обсъждане
на групи онкологично болни; онкологичен комитет за
всички онкологични заболявания или специализирани за отделна патология, онкологичен комитет за всяка болница или за група лечебни заведения. Техническото събиране на разнородни специалисти изисква
спазването на точен ден и час, система от докладване,
възможност за онагледяване, осигурено заместване
на възпрепятстван член на комитета. Целесъобразно
е случаите да се докладват от лекуващия лекар – клиницист. Покана за участие (по необходимост или по
целесъобразност) може да бъде отправена към други
специалисти – рентгенолог, ендоскопист, педиатър и
пр., както и към обучаващи се лекари, а при заявен
интерес – и към общопрактикуващия лекар. Предмет
на организационно напрежение понякога е кой да ръководи заседанието. Постепенно онкологичен комитет
или комитети бяха разкрити към всяка голяма болница (университетска, областна, национална, специализирана), но това се сблъсква с недостиг на кадри (патоанатоми, онколози) и необходимост един специалист
да участва в състава на повече от един онкологичен комитет. Задачите на онкологичния комитет постепенно се разшириха. Първоначално бяха разглеждани
само оперирани болни с получена хистология. Но
постепенно необходимостта от комплексно лечение
наложи още задачи: съгласуване на предоперативната
лъче- или хемотерапия; следоперативна ревизия на лечебното поведение; ново поведение при регистриран
downstaging, комплексен подход при локален рецидив
или метастатична болест; ревизия на лечебните методи в хода на дългогодишно наблюдение, на последователността и комбинацията на лечебните техники.
Идеята за непрекъснатост на лечения процес при
раково болни съвпада добре по цели и задачи с дейността на онкологичния комитет и особено на мултидисциплинарция екип (МДЕ). МДЕ се дефинира като
група лекари и други здравни професионалисти с експертиза върху онкологичната патология, а твърде често – само върху специфичен карцином. Според натрупания опит най-добрият сценарий е партньорство на
специалисти по компетентност според хистопатологията на туморите по вид и стадий. Комплексната биология на болестта изисква включването на много
различни медицински специалисти в мениджмънта на
раковото лечение, което се пропагандира в Австралия,
САЩ, някои европейски страни. МДЕ включва много
членове, което го прави тромав и труден от управленска и организационна гледна точка, но вероятно доста
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полезен за онкологично болните.
Основната група в МДЕ включва: хирург, онколог-радиолог, медицински онколог, хистопатолог, специалист по палиативни грижи, клинична медицинска
сестра със специализация в онкологията. Към тях се
добавя група свързани специалисти (особено следоперативно): диетолог, психотерапевт, психолог, фармаколог, генетик, социален работник, специалист по
социални и инвалидни въпроси. Дейността на МДЕ
се сблъсква с кадрови, организационни и финансови
проблеми, необходимо е сработване и натрупване на
навици. Освен индивидуалния лечебен план на онкологично болните на МДЕ се възлагат научни проблеми, трудова експертиза, организация на палиативни и
други грижи.
При добра организация МДЕ може да
разглежда 30-40 болни един път седмично за 1-2 часа.
Чрез работата на онкологичните комитети, респективно на МДЕ, се постига 50%, дори 60% по-добра преживяемост. Поставена е цел през 2035 г. подобрението на
стигне 70%. То върви успоредно с навременна диагноза и бързо насочване за лечение в локален, регионален,
национален и международен аспект, за да се постигне
крайната цел за „пациент – центрирана специализация и интеграция на мултидисциплинарното лечение“.
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прогресия, (PFS) от последни проучвания и одобрения
от регулаторните органи. Съществуват международни, национални и локални (рутинната практика на съответната институция) стандарти.

РЕШЕНИЕ ЗА
ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ.
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА
ЛЕЧЕБНАТА ТАКТИКА
Д. ДАМЯНОВ, И. ДИМОВА,
Г. КУРТЕВА
Вземането на решение за провеждане на лекарствено
лечение е процес, който визира конкретен момент от
хода на онкологичното заболяване, като основната
роля в този процес е на лекуващия екип, предоставящ
на пациента, които също участва, терапевтичен план.В
онкологията вземането на решение за избор на терапия е колективен акт и се извършва чрез онкокомитет (tumor board), където екип от лекари с различни
специалности (хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти, патолози, образни диагностици, молекулярни биолози и генетици) коментират за всеки един пациент
възможността за последователно приложение на различните лечебни методи. Обединяването на отделните
специалисти се прави с цел лечението на пациента с
неговите индивидуални особености, като фокусът не
е само върху болестта и нейните прояви. Така се взема
решение, индивидуализиращо лечебната тактика при
всеки болен.
Определянето на най-подходяща терапия за даден
пациент е непрекъснат процес, който подлежи на периодично обсъждане на онкокомисии и промяна след
започване на началното лечение (при клинични данни за прогресия, след образнодиагностична оценка на
получения отговор (stable disease, complete response,
progressive disease), завършване на планирания брой
терапевтични цикли или непоносимост към терапията), и изисква постоянен диалог с болния и неговите
близки за постигане на споделено решение. Във всеки
един момент, в който се взема решение за лечение, за
да се достигне до него, онкологът, въз основа на приетите стандарти за поведение при съответното заболяване, си сътрудничи с пациента и неговите близки,
разговаря с тях нееднократно, поддържа връзка, и обменя информация относно различните възможности.
Стандартите, на които се базира терапията на злокачествените заболявания, са структурирани въз основа
на данни от клинични изпитвания, като тяхното обновяване е динамичен процес спрямо актуални резултати за обща преживяемост (OS), период, свободен от

42

В процеса на избор на лекарствена терапия решаваща
роля имат редица фактори, групирани в 3 области на
хетерогенност, изграждащи индивидуализираната
лечебна тактика:
1. Фактори или хетерогенност от страна на пациента:
• биологична възраст;
• пол;
• детероден потенциал;
• менопаузен статус;
• придружаващи заболявания (контролирани/такива
с декомпенсация, вкл. с органна дисфункция);
• функционално състояние (ECOG PS);
• лабораторни резултати (ПКК, биохимия, коагулация);
• прилагани предходни терапевтични режими и поносимостта им;
• поява на токсичност при приложението им (хематологична, чернодробна, кожна, сърдечна и др.);
• получен отговор на предшестваща лечебна схема;
• период, свободен от заболяване, или прогресията му;
• период без терапия (watch and wait period/active
surveillance);
• re-challenge при отговор на предшестващ терапевтичен режим с постигнат най-дълъг период, свободен от
заболяване, или режим, довел до най-дълъг период на
контрол на заболяването (стациониране) или PFS, както и при изчерпване на терапевтичните възможности;
• необходимост от бърз контрол на заболяването/
симптомите му;
• поява на негативно отношение от страна на пациента
към терапията;
• предпочитанията на пациента.
2. Специфични показатели на тумора – туморна биологична хетерогенност:
• активация на HER пътя (свръхекспресия на HER2 рецептора при РМЖ или метастатичен рак на стомаха);
• Ki67 пролиферативен индекс;
• ESR1 мутации;
• PI3K мутация;
• наличие на механизми на резистентност (напр.
T790M мутация при EGFR+ NSCLC);
• наличие на драйвърни мутации, възможни за таргетиране чрез различни медикаменти (напр. BRAF+ метастатичен малигнен меланом).
Хетерогенността на заболяването:
• локализацията му;
• стадий (Stage) – решението се променя при прогресия с поява на далечни метастази или локален рецидив.
• туморен товар – дефинира се чрез броя и разпространението на метастазите – висцерални/невисцерални метастази. При напреднало заболяване, терапев-

тичната цел не е да се постигне излекуване, а контрол
на симптомите и нежеланите ефекти от терапията,
превенция на усложненията, удължаване на живота и
поддържане, колкото е възможно, на високо качество
на живот;
• висцерална криза;
• хистология със степен на диференциация (Grade)
(трябва да се има предвид и възможността за дедиференциация на тумора);
• имунохистохимични показатели (ER, PR рецепторен
статус при РМЖ), но и възможността за промяната
им, напр. на хормоналния статус при РМЖ, след възникнал рецидив или метастазиране;
• биомаркери, които в хода на заболяването също могат да се променят (резултатът при първоначалното
им изследване да се различава от този при повторно
изследване върху нов туморен материал след прогресия на заболяването), напр. PD-L1 статус при НДРБД,
тройно негативен мРМЖ, RAS статуса при мКРК, наличието на EGFR мутация при метастатичен НДРБД;
• наличие или отсъствие на отделни мутации (напр.
BRCA).При пациенти с ранен рак и шансове за радикално излекуване, преди започване на терапията, се
обсъждат възможностите за запазване на фертилитета, съответно при мъже: замразяване и съхраняване
на сперма, при жени: ембрио/овоцит криоконсервиране, запазване на яйчникова тъкан, временна яйчникова супресия с GnRHa по време на ХТ.
Лекарствената терапия се прилага с намерение да забави, да спре, да елиминира рака или да контролира
симптомите на това системно заболяване.
Решението за ХТ при солидни тумори, повлияно от
морфологията, разпространението на заболяването
(стадият му) и целта на терапевтичния режим, се дели
на:
- неоадювантна ХТ (напр. при HER2 + РМЖ, при локализиран сарком на Юинг);
- адювантна ХТ (напр. при РМЖ, КРК, карцином на
стомаха, на панкреаса);
- поддържаща ХТ, метрономна ХТ, палиативна ХТ,
хрономодулирана ХТ, интраартериална ХТ;
- спасителна ХТ.
Лекарствената терапия може да бъде под формата на:
• стандартна ХТ с цитостатици (напр. схема ЕC,
FOLFOX, FOLFIRI);
• комбинирана терапия – цитостатична ХТ + таргетни агенти или чекпойнт инхибитори (напр. FOLFOX +
Panitumumab; Paclitaxel + Carboplatin + Pembrolizumab);
• таргетни медикаменти, които биват моноклонални антитела (големи молекули, напр. Bevacizumab,
Cetuximab, Panitumumab), и малки молекули (напр.
Osimertinib, Imatinib, Olaparib), или в комбинация (напр. Trastuzumab + Lapatinibe, Dabrafenib +
Trametinib);

• имунна чекпойнт блокада (напр. Nivolumab,
Pembrolizumab) и в комбинация/двойна блокада (напр.
Ipilimumab + Nivolumab);
• ендокринна/хормонотерапия (ET) (напр. Tamoxifen,
LH-RH
агонисти,
ароматазни
инхибитори,
Bicalutamide);
• бифосфонати (Zolendronic acid) и инхибитор на
RANKL (Denosumab);
• лекарствени схеми и лъчелечение – последователно
или конкурентно приложение на лекарствена терапия
(ХТ, таргетна терапия или имунна чекпойнт блокада)
и лъчелечение. Напр. при локално авансирал NSCLC;
при неоперабилни тумори на главата и шията; при
предоперативна лъче-химиотерапия с моно – капецитабин при ниски тумори на ректума (разположени на
< 5см от аналната граница); цисплатин + лъчелечение
при тумори на маточната шийка; темозоламид + фокална лъчетерапия при мултиформен глиобластом.
При тези случаи ролята на ХТ е на радиосенсибилизатор и подобряване чувствителността на туморните
клетки към лъчелечението.
При някои злокачествени заболявания, повечето пациенти със съответния вид рак имат подходящи таргети за атакуване и са кандидати за таргетна терапия.
Например при метастазирал малигнен меланом се
прилага имунна checkpoint блокада без да е необходимо изследване на PD-L1 експресия. При други видове
обаче, трябва да се тества тъкан от тумора, за да се определи дали при даден пациент има конкретен таргет.
Прилагането на таргетната терапия може да е ограничено само за пациенти, чиито тумори имат специфична генна мутация, която кодира мишената и съответно
пациенти, които нямат конкретната мутация, няма да
са кандидати за лечение, защото липсва целта за таргетиране. Възможно е пациентът да е подходящ за таргетна терапия, само ако отговаря на конкретни критерии (напр. злокачественото заболяване не отговаря
на стандартните терапевтични режими, има далечни
метастази, или е невъзможна радикалната операция).
Тези критерии са наложени от FDA и ЕМА, когато одобряват конкретна таргетна терапия. В условията на
пандемия от COVID-19, редица организации издадоха
препоръки, насочващи при избора на лекарствена терапия. Напр. при адювантна терапия с предимство да
са пероралните форми, ако е приложимо, а ако не е – да
се прилагат в по-големите времеви интервали между
курсовете – напр. при адювантна терапия с ниволумаб при радикално опериран малигнен меланом с лимфни метастази, да се прилага на 28 дни в доза 480 mg
i.v., а не на две седмици в двойно по-ниска доза с оглед
налаганата социална изолация и дистанция, като и
двата дозови режима са одобрени.
Важно е при вземането на решение за вида лекарствена терапия да се има предвид биологията и хода на злокачественото заболяване. Съществуват тумори с индолентно протичане, които дълго време могат да бъдат
проследявани при стриктно спазване на съответните
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протоколи за това. Примери за такива заболявания
са някои карциноми на простатата, на щитовидната
жлеза, някои добре диференцирани невроендокринни
тумори. Важно е детайлното обсъждане с пациента и
обяснение на възможните рискове. Друг терапевтичен
подход е този на re-challenge или повторен избор на
прилагана терапевтична схема с предходен най-добър
отговор, с най-дълъг свободен от прогресия или заболяване период.При лекарствената терапия на злокачествените заболявания се търси баланса като краен
резултат, при който с терапията да се подобри състоянието на пациента, да се постигне контрол на болестта
и симптомите, без това да води до силно влошаване на
качеството на живот и функционалното състояние на
болния. Прилагането на ХТ при пациенти с лош функционален статус е възможно да доведе до промяната
му с клинично подобрение. (1) Една от целите на терапията на злокачествените заболявания в метастатичен
стадий е да доведе до контрол на заболяването, да стане „хронично“ и прилагането на терапията да не нарушава сигнификантно качеството на живот на болния.
Участие на пациента при вземане на решение за лекарствената терапия:
В медицинската практика днес все по-широко навлиза информираното и споделено вземане на решение за
терапевтично поведение, като целта му е пациентите
да вземат по-активно участие. Предизвикателствата
пред постигането му са най-вече проблеми в комуникацията между лекар и пациент (когнитивни ограничения, т.нар. състояние на „chemo brain”, емоционални
фактори).
След информиране на пациентите за решението на онкологичната комисия, болните и техните близки трябва да направят различни избори относно лечението.
Тези решения стават още по-трудни поради чувството на тревога, непознатите медицински термини,
статистиката и усещането за спешност. При липса на
спешност е необходимо да се отдели време за проучване на възможните опции, задаване на въпроси, получаване на второ мнение, разговор със семейството или
с доверен близък приятел. (2)
Необходимо е пациентът да разбира какви са целите на
лечението и да се придържа към лечебния план, като
той е съобразен с неговите предпочитания.Степента,
до която всеки пациент желае да бъде лично ангажиран във вземането на решение за лекарствено лечение,
е различна. Някои пациенти искат цялата информация и мнения на специалисти да им бъдат изложени,
за да могат да вземат решение. Други пациенти искат
по-насочен подход, като онкологът им каже кое е вероятно най-доброто лечение и те го приемат напълно
без допълнителна информация, която в техния случай
би ги натоварила още повече. Някои се интересуват от
страничните явления на терапията, а други – само от
крайния резултат.
Препоръките на ESMO подкрепят правото на пациентите да помолят за второ мнение преди да вземат
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важни решения за предстоящата онкологична намеса.
Получавайки необходимото доверие и душевно спокойствие, така важни аспекти при процеса на справяне със заболяването за пациентите и техните семейства, ESMO окуражава за открит и искрен подход към
потенциалното значение на второто мнение.
Съществуват няколко подхода да се увеличи сигурността и спокойствието на пациентите във връзка с
предстоящото лечение:
1. Насочени към пациента публикации – осигурявайки литература, представяща данни в подкрепа на
предложената лечебна стратегия.
2. Туморни бордове (онкокомитети) – в болничната
среда, в която новите случаи се представят на онкокомитети от квалифицирани кадри, като често този процес е достатъчен за пациентите. ESMO окуражава тази
практика, като се обясни на пациента, че неговият случай е подробно дискутиран с други онколози.
3. Втори мнения – от специалист експерт в областта на
лечение на конкретно заболяване.
4. Ползване на услугите на медицински психолог – не
е необходимо пациентите и техните близки да преминават през всичко това сами, когато могат да получат
подкрепа, разбиране и изслушване на страховете си за
бъдещето и притеснения за настоящето.
Съществуват подходи и начини на информиране на
болния и неговите близки, с които е добре лекуващият
онколог да се съобрази:
1. Ако ви помолят да предоставите резюме на историята на заболяването на пациента за второ мнение,
е важно предадената информация да е достатъчна и
точна. Подходящо е да са включени препоръки към
пациента, както и молба за директна комуникация с
консултиращия лекар, особено в ситуациите, когато
има различно мнение.
2. Задаването на въпрос към пациентите, дали биха искали да получат второ мнение преди да направят финално решение, е стратегия, която увеличава доверието. Това е силен сигнал за увереност към предложения
лечебен план, като в същото време изразява загриженост за важността на това пациентът да е спокоен за
взетите терапевтични решения.
3. Ролята на медицинската сестра – онкологичните сестри могат да информират пациентите, особено тези,
които имат големи затруднения при вземането на решение или са силно разтревожени за тяхното лечение,
че имат право да поискат второ мнение. Лекуващите
лекари трябва да оценят това като част от уместната
към съответния пациент сестринска грижа и че това
по никакъв начин не означава липса на доверие в тяхната клинична преценка или умения.
Ако вие предоставяте второ мнение за лечебната стратегия, предложена от друг онколог, учтивостта и професионализмът предполагат да дискутирате случая

директно с първия клиницист, особено в ситуациите,
когато вашите препоръки за подхода значително се
различават.
Всичко това намира израз в съвременните ръководства
в онкологията – национални, международни (ESMO,
ASCO, NCCN), както и в данните от регистрите за преживяемост за всяко злокачествено заболяване.
Дигитализацията бързо навлиза в здравеопазването,
в начина на обработка на медицинската документация и структуриране на медицинските познания. Съществуват приложения/платформи за Clinical clinician
support, целящи подпомагане на лекаря при вземането
на решение, които обхващат огромни масиви данни от
проучвания, с актуални резултати, но и опита на колегите, техните наблюдения, получени „до леглото на
болния“ чрез публикации на клинични случаи, обзори
и ревюта.Примери за инструменти за подпомагане на
решението и стратифициране на риска при отделните
пациенти са калкулатори, базирани на математически
модели. Те предполагат наличието на информация за
хистологичния вид, наличие на генетични мутации,
имунохистохимични изследвания и прецизно стадиране – хирургично и чрез образни методи. Напр.
SSIGN (Stage, Size, Grade and Necrosis) Score for Renal
Cell Carcinoma за оценка на риска от прогресия на
светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином след радикална нефректомия.

най-добър начин за терапия на напреднал карцином,
който да е подходящ за всички пациенти. Окончателното решение за започване на предложеното лечение
е на пациента.
Персонализирана медицина
Появата на персонализираната медицина е в резултат
на разкриване на биологичните характеристики на туморите и играе важна роля в профилактиката, диагностиката, прогнозата и терапията на рака. Емпиричното лечение в миналото не е можело да обясни защо не
всички пациенти отговарят на провежданата терапия.
С получаването на повече научни данни е възможен
преходът от емпиричния подход на лечение към терапия, подбрана за конкретния пациент, базирана на
резултати от изследванията на тумора и пациентските
характеристики. Какво представлява персонализираната медицина?
Персонализираната медицина е нов подход в грижата
за пациентите, който позволява на лекарите от различни специалности, чрез диагностични тестове да
се идентифицират специфични биологични маркери,
включително генетичния профил на индивида, които
да насочват клиничните решения. Персонализираната
медицина има много приложения и вече се използва
рутинно в много специалности, не само в онкологията.
Каква е целта на персонализираната медицина?

Други примери на изследвания за персонализираната
медицина, измерващи маркери, подпомагащи прогнозирането на онкологичното заболяване и избора на терапия, са Oncotype DX® и MammaPrint®, Oncotype DX®
може да определи дали пациентки с даден вид РМЖ
биха имали полза от ХТ. MammaPrint® може да отдели
пациентките с ранен стадий РМЖ, за които съществува риск от далечно разпространение на заболяването
след операцията. И двата теста разделят пациентките
в категории въз основа на риска, според който да се
избере оптимална терапевтична схема (само ЕТ, или
съответно последователно ХТ и ЕТ).

Определя се като форма на медицината, която използва информацията за индивидуалните особености на
гени, протеини и околна среда с цел да предотврати,
диагностицира, лекува заболяване или профилактика
на отделния болен. Търси се правилното лечение за
отделния пациент в точното време. Например:

Съвременните възможности на NGC (Next Generation
Sequencing) дават реално по-детайлно изследване на
генетичните особености на конкретния тумор, като
бързо попълващата се база данни на определени мутации или констелации от тях, с определено прогностично или предиктивно значение, които улесняват изборa на лечение. Напредъкът в персонализираната медицина не се ограничава единствено до изследването
на ДНК. Анализира се транскрипцията на messenger
RNA, тъй като понякога по този начин може да се регистрира генна експресия, невъзможна за детекция
при анализ на ДНК.

• MGMT при пациенти с глиобластома мултиформе;

Вземането на добро решение за терапия изисква наличието на достатъчно информация за претегляне на
плюсовете и минусите от страна на онколога с помощта
на пациента и неговите близки, за да съществува симбиоза и увереност от двете страни, че е взето най-правилното за момента решение. Няма един-единствен

• идентифициране на патогномоничния фузионен ген
EWS-FLII за поставяне на диагнозата сарком на Юинг;
• експозицията на азбест може да насочи за диагностициране на мезотелиом;

• дихидропиримидин дехидрогеназата (DPD) – противопоказание за терапия с 5-флуороурацил при пациенти с известна пълна липса на активност на DPD (9);
• ERCC1 при употреба на Cisplatin
Това е развиваща се област на медицината с много ресурси, посветени на търсене на диагностични и прогностични биомаркери.Значението ѝ за клиничната
практика се доказва от въвеждането на рутинни индивидуализирани, молекулярно насочени терапии с
цел увеличаване на ефикасността и/или намаляване
на токсичността на лечебните схеми. Персонализираната медицина има по-голям акцент върху случаите на
значителни краткосрочни токсичности и дългосрочни
функционални последици, свързани с хирургичните и
химиотерапевтичните стратегии за терапия. Подходящият подбор на пациенти за лечение, целящ от една
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страна увеличаване на ефективността и от друга – да
се сведе до минимум токсичността, отдавна е основна
част от рутинната клинична практика, но доскоро клиницистите са разполагали с ограничени инструменти,
с които да определят кои пациенти ще отговорят на
терапията и кои могат да имат токсичност, която да се
избегне. Бързото развитие в рамките на персонализираната терапия на рака, включително разпознаването
на предиктивни биомаркери, които предоставят способността за насочване лечението към онези пациенти, които най-вероятно ще имат полза, подобрява
общата преживяемост и сега е важна част от стандартната клинична практика.
На какво се основа персонализираната медицина?
В персонализираната медицина значението за лечението на рака е в молекулярно обособените подтипове на отделни често срещани видове рак, с различни
терапевтични подходи, необходими за всеки подтип.
Ефикасността на отделните таргетни терапии при толкова различни тумори предполага, че навлизаме в ера,
в която решенията за лечение ще се основават на профила на туморната молекулярна аномалия или „подпис“, а не на тип туморна тъкан или анатомично място
на произход, подобрявайки прогнозата и качеството
на живот на пациента.Вследствие на прехода, на промяната на подхода при избор на терапия с акцентиране
на биомаркерите, отколкото на анатомичния произход
на даден тумор, се обособяват групи пациенти, чиито
тумори имат определена молекулярна характеристика
(специфични генетични алтерации – най-често генни
мутации, транслокации, амплификации) за лечение с
даден таргетен агент. Идентифицирането на възможни за таргетиране със специфични медикаменти молекулярни алтерации маркира нова ера в онкологията.
Обособени са два вида маркери в областта на персонализираната медицина:
• прогностичният маркер е инструмент, чрез който е
възможно да се предвиди прогнозата, продължителността на живот и възможността за излекуване или
рецидив;
• предиктивният маркер е свързан с лечението, тъй
като може да предвиди възможните резултати от терапията: дали ще доведе до отговор, влошаване на състоянието и усложнения, дали дадено лечение най-вероятно няма да работи или и двете. Персонализираната медицина налага разработването на съпътстващи
диагностични методи (“companion diagnostics”). Това
са in vitro диагностични или образни инструменти,
които осигуряват информация, която е категорично
необходима за безопасната и ефективна употреба на
кореспондиращия терапевтичен продукт.
Постоянно се разработват и откриват нови биомаркери, които могат да бъдат изследвани с оглед определяне на очакван отговор от приложението да даден медикамент или избягването му при конкретен пациент
с оглед висока токсичност. Примери за съществуващи
биомаркери към момента са:
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липсата на мутация на KRAS („див тип“) при мКРК
(метастатичен колоректален карцином) се свързва
с отговор към панитумумаб и цетуксимаб;високото ниво на експресия на TS (тимидилат синтаза) се
свързва с намалена чувствителност към пеметрексед.
Следователно TS експресията е потенциален предиктивен маркер за отговор на химиотерапия на базата на
пеметрексед при пациенти с НДРБД (недребноклетъчен рак на белия дроб);мутациите в EGFR (рецепторът
на епидермалния растежен фактор) при рака на белия
дроб водят до постоянна активация на рецептора. Тези
мутации са предиктивен маркер за висок отговор (>
80%) към терапия с ТКИ (тирозин киназен инхибитор
– erlotinib, gefitinib, afatinib, osimertinib);активацията
на EGFR води до увеличаване на експресията на PD-L1
при рака на белия дроб с последващо допринасяне за
избягване на имунната система. При EGFR + и PD-L1
+ пациенти PD-L1 експресията корелира с по-кратка
преживяемост (OS) при пациенти с хирургично резециран EGFR-mutant НДРБД. При пациенти с авансирал EGFR-mutant НДРБД на терапия с EGFR-TKIs не
бива да се ползва PD-L1 експресията като предиктивен
или прогностичен фактор. (11)
Бъдещите разработки на рационалния терапевтичен
дизайн на клиничните проучвания ще трябва да бъдат
насочени към идентифициране, разбиране и таргетиране на тези допълнителни, модифициращи болестта,
молекулни мутации, за да се открият ефективни терапии втора линия или комбинирани терапии при резистентни субпопулации туморни клетки.
Примери за приложението на персонализирана медицина при лечението на:
• РМЖ (рак на млечната жлеза):
Персонализираната медицина като обособено направление, както я познаваме днес, за пръв път е прилагана
в областта на РМЖ с разпознаването на хормонално
зависимите тумори и последващото развитие на агенти (тамоксифен), които са насочени срещу тези рецептори. Емблематичен и добре известен пример за персонализирана медицина е използването на трастузумаб
при тумори свръхекспресиращи онкогена HER2. HER2
регулира клетъчната пролиферация и се свръхекспресира при 15–20% от пациентите с РМЖ.
• възможно е този сигнален път да е активен и при рак
на стомаха, където 16-22% от пациентите са HER2 позитивни.
• КРК (колоректален карцином):
EGFR е свръхекспресиран при много епителни ракови
заболявания, което води до дисрегулация на клетъчната пролиферация и агресивен фенотип.
Прилагането на антитела срещу EGFR има доказана полза при пациенти с КРК, експресиращ див тип
KRAS.
• ГИСТ (гастроинтестинален стромален тумор):
Активиращите мутации на онкогена на тирозин кина-

за c-KIT се откриват в 90% от първичните ГИСТ, стимулиращи развитието на тумора.
• при напреднал НДРБД, с активиращи EGFR мутации, е доказано, че TKIs имат клинична полза. В много
по-малка степен се доказва ALK – транслокация, като
в този случай, съгласно терапевтичните стандарти, се
прилага ALK инхибитор.
• метастатичен злокачествен меланом:
Близо 50% от злокачествените меланоми имат мутации
на BRAF V600E, която е предиктор за по-агресивно заболяване и намален отговор към съществуващата цитотоксична химиотерапия. Лечението с BRAF и MEK
инхибитори намалява относителния риск от смърт
или прогресия на заболяването при тези пациенти.
• рак на яйчниците:
BRCA мутациите са важни като предиктивен фактор
за отговор към карбоплатина и се делят на герминативни и соматични. Герминативните мутации са налични във всички клетки на тялото и могат да бъдат
предадени на поколението, за разлика от соматичните,
които са придобити и обикновено се намират само в
тумора и не се унаследяват.
Въвеждането на изследването им в рутинната практика е след разработване на механизмите на синтетична
леталност, намираща израз в приложението на терапията с поли (ADP-рибоза) полимеразни (PARP) инхибитори при пациенти с BRCA1 или BRCA2 мутации.
Роля на персонализирана медицина в превенцията
на рака
Клетка с нормална ДНК се развива в ракова клетка
чрез натрупване на генетични алтерации. Някои от
тези изменения са придобити спорадично, а други
се унаследяват под формата на гени за предразположение. Разпознаването на тези гени доведе до разработване на скринингови програми за идентифициране
на пациенти, изложени на риск от развитие на рак, и
им помагат да вземат решения за индивидуално поведение, променящо риска. Съществена част от всяка
скринингова програма обаче е да има подходяща приета терапевтична интервенция, която може да промени естествената история на заболяването. Примери за
отделни случаи са:
• BRCA мутация:
Жени, с определени BRCA1 или BRCA2 генни варианти, имат до 85% доживотен риск от развитието на
РМЖ в сравнение с 13% риск за общата популация.
Жените с патологични BRCA1 и BRCA2 мутации също
имат съответно до 39% и 17% риск от развитие на рак
на яйчниците в сравнение с 1.3% риск за общата популация. (12, 13, 14) Генетичното изследване на BRCA1
и BRCA2 може да насочи за превантивни мерки, като
профилактична хирургия (субкутанна мастектомия,
оофоректомия), по-чести мамографии. Профилактичната мастектомия е най-честата операция в тези

случаи, но е свързана с хирургически рискове и психологически увреждания. Преглед на Cochrane установява, че притеснението от рак на гърдата е значително
намалено след мастектомия и че е ефективно за намаляване на случаите на смърт от рак на гърдата. Решението се затруднява от двойната несигурност – от рак,
развиващ се при липса на операция, и от това да не
бъде напълно избегнат с операция: рискът от рак на
гърдата не може да бъде елиминиран изцяло, тъй като
остават тъкани на гърдата, дори и след мастектомията.
Мотивите за действие за намаляване на риска се влияят от фамилната анамнеза и личните преживявания,
свързани с рака. Всичко това подчертава значението
на индивидуалното консултиране на пациенти, подложени на генетично изследване.
• фамилна аденоматозна полипоза (FAP):
1% от КРК се причинява от FAP, автозомно доминантно нарушение с пълна пенетрантност. Образуването
на множество полипи допринася за честото развитие
на КРК на 40–50 годишна възраст. Генетичният скрининг идентифицира носителите и позволява да се разгледа профилактичната резекция на червата. Тази
употреба на персонализираната медицина е довела до
55% намаляване на честотата на КРК и подобрение на
общата преживяемост при пациенти с FAP, въпреки
че, както при хирургичната профилактика на рака на
гърдата по-горе, операцията не гарантира пълна превенция на развитието на рак.
Бъдещето на персонализираната медицина
Чрез локализиране и таргетиране на специфични молекулни характеристики, соматични или герминативни мутации, или генни фузии, е възможно значително
подобряване на резултатите на пациенти, независимо
от това къде е локализиран тумора. С цел да се определи кои пациентски подгрупи биха имали полза от тази
терапия, е необходимо идентифициране на специфични биомаркери, предсказващи отговор на пациента
или резистентност.
Фармакогеномиката е област, която изучава как гените
повлияват индивидуалния отговор на пациентите към
лекарствените продукти. Тя комбинира фармакологията, генетиката и геномиката, за да създаде ефективен начин за лечение според персоналните нужди на
пациентите. (15) Например някои пациенти могат да
метаболизират дадено лекарство по-бързо от мнозинството хора. В резултат те ще се нуждаят от по-висока
доза за постигане на оптимален терапевтичен резултат. В този случай възможност се явява определянето
на плазмени нива на медикамента, напр. на иматиниб,
и потвърждаване на по-ниската концентрация. В обратния случай, при по-бавен метаболизъм на медикамента и по-продължителното му време на полуживот
съответно в организма, се увеличава рискът от странични реакции, токсичност и най-вероятно ще е необходима редукция на дозата.
В клиничната практика успехите на персонализираната медицина в лечението се признава по целия свят,
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което улеснява партньорствата между болници и лаборатории за включване на молекулярния анализ в
стандартната онкологична практика. Възникването на
програми за събиране и анализ на пробите от биопсии
от болни с рак, като част от рутинната практика, целят
да се намерят молекулярни маркери с прогностично и
терапевтично значение. Изследва се и ролята на новите драйвъри с бъдещо възможно таргетиране с нови
медикаменти. Напр. изследването на PIK3CA мутациите при солидни тумори, инхибиране на BRAF мутациите, neurotrophic tyrosine receptor kinases (NTRK)
фузиите, и активацията на fibroblast growth factor
receptor (FGFR) пътищата, са допринесли за новите
разработки.
Въпреки обещаващия напредък в молекулярно насочените терапии, някои отрицателни резултати от клинични проучвания показват ограниченията на прецизната медицина. В проучване с пациенти с всякакъв
вид солидни тумори, рандомизирани да получават или
таргетна терапия, избрана според техния молекулярен
профил, или предпочитания от лекуващия лекар терапия, не се отчита полза в средната PFS, наблюдавана
при молекулярно ориентираните пациенти срещу конвенционалния подход (Hazard-ratio [HR] 0.88, P = .41),
предполагайки, че тази off-label употреба на молекулярни таргетни агенти не подобрява периода, свободен от прогресия (PFS), в сравнение със стандартната
терапия. Възможно обяснение е, че генетичните мутации не винаги могат да доведат до предсказуема промяна на съответния протеин. Допълнителни фактори
като модификации на протеина, клетъчен метаболизъм и микробиома оказват влияние върху туморното
поведение.
Комплексността на ракови клетки, обогатени с придружаващи молекулярни алтерации, може да усложни
идентификацията на драйвъра, докато туморната хетерогенност може да е отговорна за липсата на полза,
когато са прилагани таргетни агенти. Съществуват и
други компоненти на карциногенезата, освен наличието на драйвър мутация, това са туморната микросреда
и епигенетични алтерации. Получавани са няколко несъответстващи резултати при въздействие на избрани
таргети при солидни тумори, споделяйки еднакви молекулярни алтерации.
Ограниченията могат също да бъдат резултат от фактори, които влияят на променливостта на прецизната
медицина като пол, тегло, етническа принадлежност и
бъбречни и чернодробни функции. Поради това таргетирането на множество драйвъри или пътища на
резистентност могат да се окажат оптималния метод
за противотуморна терапия.
Областта на персонализираната медицина е вълнуваща, с различни приложения, включително реални подобрения в клиничните резултати за подходящо подбрани подгрупи пациенти и нейното развитие в бъдеще е от значение за клиничния мениджмънт. Това се
доказва от скорошната бърза интеграция на различни
индивидуализирани, молекулярно насочени терапии
в рутинната клинична практика, но не всички от тях
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могат да се таргетират и превърнат в стандарт за поведение.Въвеждането на нови инструменти като: получени от пациента органоиди (patient-derived organoids
(PDOs)), получени от пациента ксенографове, течна
биопсия, и молекулярни туморни бордове могат да помогнат с адресирането на предизвикателствата, придружаващи персонализираната терапия на рака.
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на полаганите грижи, както и значителните промени
в онкологичните дейности от извънболнична помощ
към хоспитализацията, е необходимо използването
на клинични информационни системи, които да подпомогнат достъпа, организирането и управлението на
онкологичните данни.

ПРЕГЛЕД НА
ОНКОЛОГИЧНИТЕ
КЛИНИЧНИ
ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ: КОИ СА
КРИТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА
УСПЕХ И ПРИЧИНИ ЗА ОТКАЗ
НА СИСТЕМИТЕ?
Й. ИЛИЕВ
1. Въведение
Огромното количество данни и проблемите, свързани
с тяхната поддръжка са два основни проблема в грижите за рака. За разрешаването им се предлага използването на здравни информационни технологии, като
клинични информационни системи, например. Ще
разгледаме различни клинични информационни системи, използвани в областта на онкологията и критичните фактори за успех, влияещи върху внедряването
на подобна система.
Вече повече от десетилетие инфекциозните заболявания се контролират и продължителността на живота
се подобрява в световен мащаб. От друга страна, разпространението на незаразни и хронични заболявания, включително онкологични, се увеличава и някои
от тях са сред основните причини за смърт. Според
Световната здравна организация, 2.8 милиони хора
губят живота си всяка година поради онкологично заболяване. Докато ранното откриване, поставянето на
точна диагноза и ефективното лечение могат да увеличат преживяемостта на пациентите с онкологични
заболявания, разработването на различни методи за
лечение на рак в последните десетилетия доведе до
увеличаване на продължителността на живота в повечето развити страни. (YYY, 2016) Напредъкът в разработването на различни диагностични и терапевтични
методи за лечение на рак е свързан с напредъка в събирането на данни и анализ на тези данни. Всъщност, поради нарастващия обем онкологични данни, сложността на здравните планове, необходимостта от измерване в реално време на здравните резултати вследствие
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Използването на клинични информационни системи в онкологията е една от най-ценните области за
изследване, тъй като прилагането на такива системи
може да помогне за улесняване на клиничните дейности. Освен това, различните клинични информационни системи могат да помогнат за намаляване на
нежелани лекарствени реакции и за повишаване точността на дозиране чрез предоставяне на информация
за това как се използват лекарствата в онкологичната
грижа. Болнични информационни системи, онкологични електронни медицински досиета, радиологични
информационни системи и информационни системи
за управление на терапии са сред системите, които се
използват в болниците за управление на онкологичните данни.
Ползите от използването на информационни системи за управление на данни в онкологията включват:
увеличаване на достъпа до информация, подобряване качеството на клиничните грижи, намаляване на
лекарските грешки, намаляване времето за изготвяне
на клинична документация, отчитане на резултатите,
поддържане на конфиденциалност, подобряване на
разпределението на ресурсите, увеличаване на удовлетвореността на пациентите и предоставяне на богати данни за клинични изследвания. Тези ползи, обаче, могат да бъдат възпрепятствани поради липсата на
подкрепа от страна на лекарите, съпротива от страна
на потребителите на системите, липса на необходимо
обучение и липса на ориентиран към пациента, или
процесите в лечебното заведение, подход по време на
разработването и внедряването на такива системи.
Въпреки че проектирането и внедряването на клинични информационни системи в онкологията е изследвано в различни проучвания, броят на проучванията,
свързани с приложението и критичните фактори за
успех, влияещи върху внедряването на системата, са
ограничени. В следващите точки ще направим преглед
на различни публикации относно прилагането на различни клинични информационни системи в онкологията и критичните фактори за успех, влияещи върху
внедряването на тези системи.
2. Източници на информация и методи на проучването
Основните източници на информация, използвани за
търсене на данни, са Scopus, PubMed, Science Direct,
Web of know, OvidMedline и Google Scholar. Тъй като
проучванията, свързани с онкологичните информационни системи, се намират предимно в тези бази данни, това беше и причината те да бъдат избрани като
основни източници на информацията. Ключовите термини, по които е направено изследването включват:

рак, здравни информационни технологии, електронни медицински досиета, онкологична информационна система, радиологична информационна система, информационна система за управление на терапии, както и болница.
Времевата рамка за търсене на информация е между 2010 г. и 2020 г. и всички съответни документи с пълен текст,
на английски, са избрани и преведени. След обстоен анализ на избраните документи и публикации, 21 броя бяха
отсеяни, които са използвани за по-нататъшния анализ и са оценени по отношение на цели, методи и резултати.
3. Резултати:
Резултатите показват, че тези проучвания са проведени в следните страни: САЩ (шест проучвания), Австралия (три проучвания), Япония (две проучвания), Канада (две проучвания), Германия (две проучвания), Испания
(едно проучване), Холандия (едно проучване), Италия (едно проучване), Португалия (едно проучване), Обединеното кралство (едно проучване) и Швеция (едно проучване). Според констатациите, клиничните информационни системи, използвани в онкологията, могат да бъдат разделени на пет основни категории: онкологична
информационна система, онкологични електронни медицински досиета, радиологична информационна система,
информационни системи за управление на терапии и други. Списък на проучванията е предоставен в таблица 1.

№

1

2

3

Автор,
година

Sicotte et
al, 2018

Yang, 2017

Pan et al,
2016

Държава

Цел

Канада

Да се анализират
междинните и
дългосрочни промени във
времената на изчакване
на пациентите след
въвеждане на електронни
медицински досиета за
амбулаторно лечение в
медицинска онкология
и радиология, базирани
на прилаганата грижа по
пътя на пациента.

Швеция

САЩ

Разработване на макет
на потребителски
интерфейси за
предвиждане на работни
процеси за лъчетерапия.

Да се внедри уеб базирана
електронна система за
събиране на данни за
рутинни клинични грижи
и да се опише опита от
пилотно внедряване
на тази система за
пациенти с рак на гърдата,
получаващи лъчетерапия.

Метод

Резултат

Оценката е
направена
преди и след
въвеждането

Голяма част от показателите за
времето на изчакване намаляват
с течение на времето, като
намаляването варира в период
от 2 до 28 дни. Въпреки това е
било необходимо значително
забавяне във времето, за
да се види подобрение, до
такава степен, че по-добър
достъп се е наблюдавал само в
последните месеци от периода
на проучването.

Разработка
на софтуер

Обратната връзка подчертава
как здравният персонал е
пожелал да промени своите
текущи методи на работа. Тази
част от него, която е участвала в
проучването, е почувствала, че
предложението за използване
на електронни протоколи на
пациенти, вместо хартиени,
е добра идея, която може да
подпомогне работните им
процеси.

Разработка
на софтуер

Системата е използвана от 25
доставчици за 1296 пациенти.
През последния месец са
генерирани 978 клинични
бележки. Средното време,
необходимо за изготвяне на
клинична документация на
типичен курс на облъчване,
е намалено от 22,4 минути на
пациент с диктовка (напр. от
технически организатор към
лекар) до 7,1 минути с помощта
на такава система.

51

4

5

6

7

52

Kerstin et
al, 2015

Mukai et al,
2015

Fasola et al,
2014

Evans et al,
2014

Германия

Япония

Италия

Канада

Да се характеризира
текущото развитие в
комбинирането на данни
за пациенти от всички
включени в системата
радиологични отделения.

Разработване на система
за архивиране на данни за
лъчетерапия.

Да се обсъди
текущата употреба
на компютъризирана
клинична информация
и системи за вземане на
решения в онкологичната
практика.

Да се опишат и обсъдят
предизвикателствата
за внедряване на
широка онкологична
информационна система в
целия регион сред четири
независими здравни
организации.

Количествен

Университетски болници,
общински болници и
частните практики са еднакво
оборудвани по отношение
на ИТ инфраструктурата за
клинични цели. Частните
практики обаче имат слаб
интерес в изследователската
работа. Всички респонденти
са посочили, че най-големите
пречки пред въвеждането
на системи в техните
отделения/звена са липсата на
финансиране и поддръжка от
централните ИТ отдели.

Разработка
на софтуер

Системата включва
демографска информация и
информация за посещенията
на пациента, информация за
терапията и начина, по който
е проведена, информация за
проследяване на лечението
и резултати от лабораторни
изследвания.

Качествен

Това проучване представлява
възможност както за
клиницистите, така и за
изследователите по отношение
на качеството на подобряване
на грижите, използването
на системи за подпомагане
и вземане на клинични
решения, извличане на данни
и грижи, насочени към
пациента. За да се предостави
възможност за прилагане
на здравни информационни
технологии в онкологичната
практика, пълното участие на
медицински онколози и тяхната
ангажираност са задължителни.

Разработка
на софтуер

Необходимостта от промяна
трябва да бъде споделена между
центровете. От съществено
значение е да се установи
лидерство, задължение и
ангажираност на лекаря в
процеса. Работните процеси
трябва да бъдат ревизирани, за
да се оптимизира използването
на новата система.
Изискванията за обучение и
налични ресурси трябва да
бъдат внимателно планирани,
прилагани и наблюдавани.

8

9

10

Ando, 2014

Shake shaft
2014

Efstathiou
et al, 2014

Япония

Австралия

САЩ

Да се проектира
онкологична
информационна система.

Да дадат насоки за добри
практики за безопасна
работа и подходящо ниво
на качествен контрол
без детайлни работни
инструкции.

Да се създаде национален
радиационен онкологичен
регистър за събиране
на стандартизирана
информация за
предоставянето на грижи
сред онкологично болни
пациенти, лекувани с
лъчетерапия.

Разработка
на софтуер

Онкологичната информационна
система може да се използва
за управление на графици
за лечение на пациенти,
управление на плановете
за лечение, провеждане
на лечение, обобщения и
резултати от лечението. Тази
онкологична информационна
система обхваща обмена
на информация между
отделенията по медицинска
онкология, радиология и цялото
здравно заведение.

Качествен

И онкологичните
информационни системи,
и PACS системите са се
превърнали в критични
системи във всяко съвременно
радиологично отделение.
Важно е, като част от процеса
на въвеждане в експлоатация,
да се гарантира, че е извършено
планирането за непрекъснатост
на бизнеса. Двете критични
стъпки в проектирането на
план за възстановяване при
бедствия са идентифициране
и оценка на рисковете и
определяне на стратегията
за възстановяване при
лъчетерапията.

Разработка
на софтуер

Разработена е електронна
инфраструктура за осигуряване
на свързаност между
радиационна онкология и
болнични информационни
системи. Първоначалният
набор от показатели за
радиационна практика
включва: подреждане на етапни
скенери, дискусия за активно
наблюдение, предписване на
дози за ниско/високорискови
заболявания, радиационни
полета за ниско/високорискови
заболявания, използване на
лъчева терапия, ръководена
от изображения, използване
на андрогенна депривационна
терапия (androgen deprivation
therapy use), компютърна
томография дозиметрия с
имплант след брахитерапия
(post-brachy therapy implant
computed tomography
dosimetry), събиране на
оценки на токсичността и
лонгитудално проследяване на
пациента.
53

11

12

13

54

Urda et al,
2013

Oliveira et
al, 2012

Ries et al,
2012

Испания

Португалия

Германия

За представяне на опита
при проектирането
и внедряването
на потребителски
ориентирана онкологична
информационна
система, разработена
за отделението по
медицинска онкология.

Да се оцени мнението
на експерта относно
оперативната
съвместимост на DICOMRT и информационната
система в контекста на
лъчетерапията.

Да представи базиран на
електронно пациентско
досие подход за
визуализиране на всички
онкологични данни в
единен „раков дневник“ с
един поглед.

Разработка
на софтуер

Разработената система е
базирана на уеб приложение
с модулна и многопластова
архитектура, отчитаща
използваемостта, лекотата на
поддръжка и по-нататъшното
развитие на системата.
Задълбочен предварителен
анализ на клиничните
дейности и работни процеси,
използването на адекватната
технология и наличието
на инструменти за анализ
на данни гарантират успех
при внедряването на
информационната система за
отделението по медицинска
онкология.

Количествен

Резултатите показват, че
отделенията по лъчетерапия
разполагат с известно
оборудване и информационни
системи от различни
доставчици, което допринася за
хетерогенността на работните
процеси в отделенията.
Експертите са имали ниски
познания за собствените си
интеграции на информационни
системи и DICOM-RT.

Разработка
на софтуер

Записите от системата и
резултатите от потребителското
проучване показват
нарастваща употреба и добра
използваемост на раковия
дневник в сравнение с
традиционните търсения на
подходяща информация в
цялото електронно медицинско
досие на пациента. Всъщност, т.
нар. „раков дневник“, обобщаващ данните за диагностични
етапи, решения от онкологичните комисии и терапевтичните
подходи, може да бъде ценно
разширение на електронното
досие за болници, фокусирани
върху грижите за онкологично
болни пациенти.

14

15

16

17

Santos et al,
2012

Santanam
et al, 2012

Yang et al,
2012

Pirnejad et
al, 2011

САЩ

САЩ

САЩ

Холандия

Да картографира нивото
на съвместимост на
клиничната практика с
информационна система
за радиационна онкология
(ROIS) чрез работен
процес и метод, базиран
на клинични процеси.

Да се идентифицират
недостатъците със
симулация и планиране
на лечението и да се
разработят коригиращи
мерки за подобряване
на безопасността и
качеството.

Да се подобри качеството
и ефективността на
проверката на картата на
пациента в отделенията по
лъчетерапия.

Да се внедрят две
различни информационни
системи по отношение
на способността им да
допринесат за нуждите на
клиницистите в процеса
на химиотерапия

Смесен
(количествен и
качествен)

Картографирани са специфични
за практиката процеси и
инфраструктура. Разработеното
проучване е било приложено
и резултатите са показали
набор от ROIS съвместимост
с клиничния работен
процес и инфраструктура.
Резултатите от проучването
са предоставили конкретни
насоки за подобряване както на
ефективността на ROIS, така и
на специфичните за клиниката
процеси и инфраструктура.

Разработка
на софтуер

Интердисциплинарна група е
оценила и решила да замени
Microsoft Word шаблона,
с уеб базирана система.
Средното време за попълване
на електронния формуляр за
симулация и планиране на
лечението (SIMPLE) през уеб
базираната система е било
3 минути, в сравнение със 7
минути за шаблона на Microsoft
Word.

Разработка
на софтуер

Софтуерът е бил успешно
внедрен в клиничната среда
и е показал възможност
за автоматизиране на тази
обща задача със съвременни
клинични инструменти.
Софтуерът е интегрирал
множество изключени системи
и успешно поддържа анализ на
данни в различни формати.

Разработка
на софтуер

Системите са били оценени от
гледна точка на потребителите,
за да се намерят източниците
на предпочитанията на
клиницистите. Kuren е била
предпочитаната системата
за хематолози/онколози,
поради това, че е могла да
поддържа сложния процес на
химиотерапия и да управлява
по-добре потребителски
изисквания. Предимствата
на Kuren са били вградени
в системата чрез дизайн,
ориентиран към изискванията
на потребителя и ориентиран
към процесите.
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Австралия

САЩ

Австралия

Да се проучи литературата
за ИКТ системи в
онкологичната грижа,
нерадиационната
онкология и, поспециално, в
медицинската онкология.

Да се опише
специализираната
конфигурация на системи
за клинична информатика
за електронно
администриране
на лекарства за
химиотерапия.

Да се сравни прилагането
и използването на една
и съща онкологична
информационна
система (OIS) в две
държавни болници и
да се отчетат всички
разлики в използването на
системата.

Качествен

В литературата има много
твърдения за ползите от ИКТ
в подкрепа на медицинската
онкологична практика.
Проучванията са били
ограничени до една система и
в повечето проучвания са били
събрани скромни набори от
качествени данни. Конкретни
области на фокус, предложени
от този преглед, включват
как, до каква степен и по
какъв начин ИКТ системите
са: променили клиничните
практики и предоставянето
на здравни грижи; подобрили
процесите; подкрепили найдобрите практики; намалили
грешки или нежелани събития;
дали възможност за по-добро
вземане на решения, работа в
екип и комуникация в групите
на доставчиците на медицински
грижи и между доставчиците
на медицински грижи и
пациентите.

Разработка
на софтуер

Конфигурираните системи
са улеснили спазването на
указанията на ASCO/ONS и са
подобрили последователността
на документацията и
мултидисциплинарната екипна
комуникация. Въпреки това са
останали няколко ограничения
по отношение на записването
деня на лечението и броя на
дозата.

Качествен

Болница А използва OIS във
всички аспекти на клиничната
документация. Без визия за
разработване на безхартиена
информационна система,
болница Б използва OIS само
за планиране и проследяване
на пациенти. Причини за
различното използване на
OIS: демография на персонала,
лидерство, принос на
ръководителите на проекти,
отношението на клиницистите
към OIS и др.
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Poulter et
al, 2010

Великобритания

Да се опише референтен
модел за използване на
системи за електронни
досиета на пациенти (EPR)
в онкологията.

Онкологична информационна система (OIS):
Констатациите разкриват, че между 2010 и 2018 г. три
от проучванията са били свързани с проектиране и
изпълнение на онкологични информационни системи
и са били публикувани в Испания, Канада и Япония.
Друго проучване е завършено в Австралия, където са
били оценени опитът на лекарите и терапевтите по отношение на онкологичната информационна система. В
първите три проучвания е била разработена нова система, докато четвъртото проучване е било качествено.
Информационната система за онкология, създадена в
университета в Малага (Испания) е била уеб базирано
приложение с многопластова архитектура и е имала
пет модула: за управление на пациенти, отделение за
амбулаторно лечение, клинични изследвания, генетично консултиране и статистически анализ. Модулите за управление на базата данни и контрол на достъпа на потребителите също са били взети предвид за
регистриране на грешки и за управление на ролите и
дейностите на потребителите. Първоначално 79% от
потребителите са вярвали, че системата ще увеличи
ежедневното им натоварване; само година по-късно,
обаче, този процент е спаднал до 43%. Наличието на
инструменти за анализ на данни, интеграцията с работните потоци, възможността за прехвърляне на данни между различни системи и удобният за потребителите интерфейс са били сред критичните фактори за
успех на системата.
В друго проучване в Канада е внедрена географска онкологична информационна система в четири здравни
организации. Тъй като тези организации са имали
собствена култура и работни процеси, те са се сблъскали с много предизвикателства в процеса по усвояване на стандартизиран подход. Резултатите от това проучване са показали, че ангажираността и активното

Разработка
на софтуер

Системата за електронно
управление на документи
и записи (EDRM) е била
наблюдавана в хода на
нейното внедряване във
водещ онкологичен център
във Великобритания.
Първоначалният анализ е
показал добър случай за
приложение на EDRM, като
малко под половината (43%) от
респондентите са съобщили,
че смятат, че ще прекарват
по-малко време в чакане или
търсене на информация за
пациентите, когато досиетата
на пациентите са изцяло
електронни, а половината
(49%) очакват, че клиничната
информация ще бъде поактуална.

участие на всички мениджъри са били необходими за
постигането на желаните резултати. Освен това, клиничните процеси е трябвало да бъдат преразгледани за
оптимизиране използването на онкологичната информационна система, избирайки подходящи технологии
и дефинирайки нови работни процеси. Провеждането
на периодични оценки също е било необходимо, за да
гарантират изпълнението на целите на проекта.
През 2014 г. е проектирана информационна система
за онкология в Националния институт по радиология в Япония. Системата е включвала система за въвеждане на лекарски заявки, планиране на грижите,
регистрация на резултатите, както и съхранение на
данни. Планирането на лечението, разработването
на здравни планове и предоставянето на кратък отчет за лечението и резултатите от него в отделението
по онкология и лъчетерапия са били част от другите
функционалности на тази система. В допълнение, системата е имала клинична база данни за обобщаване и
анализиране на резултатите. В това проучване е била
подчертана необходимостта от използване на стандарти, като DICOM-RT1 в лъчетерапията, интегриране
на данни от Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)
за описване на клинични работни процеси и HL7 за
електронно предаване на данни между онкологичната
информационна система и другите болнични информационни системи.
В друго проучване опитът на лекари и терапевти в разработването и използването на онкологична информационна система е бил оценен в две болници в Австралия. Целта на използването на онкологичната информационна система в болница „А“ е била да се внедри
безхартиена система за архивиране, докато основната
причина за използване на системата в болница „Б“ е
била липсата на интеграция на данни. Предимствата
на онкологичната информационна система в болни-

1
Стандартен метод за трансфер на данни в лъчетерапевтичните работни потоци, който описва шест основни области –
структура на лъчетерапията, план за лъчетерапия, доза на лъчетерапията, лъчетерапевтично изображение, записи за лечение и обобщаване
на записи за лечение.
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ца „А“ са включвали планиране приема на пациенти,
записване на медицинската история, демонстриране
на резултати от тестове, диагностициране и класифициране на онкологични нозологични единици, назначаване на лъчетерапия и други, Въпреки всички тези
предимства, обаче, в болница „Б“ са използвали само
планиране приема на пациенти. Накрая резултатите
показали, че критичните фактори за успех на системата в болница „А“ са приемственост от страна на потребителите, ангажираност на мениджмънта, клинично
лидерство, ефективно управление на проекти, участие
на потребителите във всички фази на проекта и обучението.
Онкологични
(OEMR)

електронни

медицински

досиета

От три проучвания, проведени по отношение на разработването на онкологични електронни медицински
досиета, едно проучване е било за създаване на електронни медицински досиета и събиране на данни,
свързани с рака. Констатациите показали, че потребителите са готови да използват електронни медицински
досиета за лечение на раково болни пациенти. Обучението на потребителите и проектирането на системата, въз основа на потребителските изисквания, са били
споменати като фактори, влияещи върху внедряването на системата.
Друго проучване е оценило средносрочните и дългосрочните промени във времето за чакане на пациентите след въвеждането на електронна система за медицински досиета в центровете за амбулаторна онкология и лъчетерапия в Канада (т.нар. дневен стационар).
Стандартизирането на 175 начина на лечение в лъчетерапията и 250 начина на лечение в онкологията са
били сред основните постижения на това проучване.
Справянето с тези предизвикателства са били взети
под внимание още при проектирането на системата.
Резултатите показали, че използването на системата
подобрява потока от информация и намалява средното време на чакане за пациентите.
Оценката на онкологичните електронни медицински
досиета е била целта на друго проучване, проведено
в Обединеното кралство. В това проучване е бил въведен референтен модел – CICERO (Comprehensive,
Integrated, Customized, Electronic Records for Oncology
– всеобхватни, интегрирани, персонализирани, електронни записи за онкология), за използване на система за електронни медицински досиета в онкологията.
Моделът CICERO е имал следните възможности: интегрирана система за администриране на пациенти, комуникация със заявки и докладване на резултатите за
патология и радиология, електронно планиране, предписване и администриране на лекарства за сложни
режими на химиотерапия, лъчетерапевтични листове
за облъчване, управление на графици и процеси преди
лечение и др. Резултатите показали, че потребителите
са доволни от ефикасността на системата за актуализиране на информацията, подобряване качеството на
грижите, вземане на информирани решения и намаляване на времето за търсене на данни за пациентите.
По отношение на изследователските методи, подходът
за разработка на софтуер е бил използван в първото
и третото проучване, докато във второто проучване
системата е била оценена преди и след внедряването ѝ.
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Радиологични информационни системи (RIS)
Използването на радиологични информационни системи в отделение по лъчетерапия е изследвано в различни проучвания. Разработването на софтуер е била
методологията на изследване в шест проучвания.
Други проучвания са използвали количествени методи, качествени методи и смесени методи (качествени
и количествени). Целите на тези проучвания са били
създаване на национален радиационен онкологичен
регистър, определяне на нивото на съответствие на
клинични дейности с информационна система за лъчетерапия, идентифициране на недостатъци в плановете за лечение и симулация на лъчетерапия, разработване на електронна карта на пациента и създаване
на уеб базирана система за лъчетерапия.
Общата цел на националния радиационен онкологичен регистър е била подобряване на качеството на
лечението на рака чрез оценка на резултатите и предоставяне на грижи в реално време. Определянето
на нивото на съответствие на клиничните дейности с
информационната система за лъчетерапия е предоставила известна обратна връзка за подобряване на
онкологичната информация за лъчетерапия, ИТ инфраструктурата и клиничните функции. В друго проучване е била проектирана интелигентна система за
симулация и планиране на лечение (SIMPLE). Системата предоставя възможност за създаване и запазване
на шаблони на планове за лечение и симулация. След
изпълнение на SIMPLE план, честотата на събитията в
отделението по лъчетерапия е намаляла от 13% на 6%.
В допълнение, средното време, необходимо за попълване на електронните формуляри, в сравнение с формулярите с текстови шаблони, е намаляло от седем минути на три минути. Електронна карта за проверка на
пациентите (ECCK) е създадена от Янг за събиране на
електронни данни и за анализиране на информацията
за лечението на пациента. Системата е била в състояние да осигури повече време за по-важни задачи чрез
елиминиране на прости и повтарящи се дейности. В
проучването на Pan et al. е разработена уеб базирана
система за събиране на данни за подобряване на клиничната документация в лъчетерапията. Резултатите
показали, че освен че улеснява отчитането на резултатите, системата намалява средното време за документиране на пациент от лекарите от 22 на 7 минути, а 92%
от запитаните са доволни от системата.
Други цели на изследването са били създаване на система за архивиране за лъчетерапия, разработване на
прототип на потребителски интерфейс за прогнозиране на работните процеси на лъчетерапия, определяне
на напредъка на информационните технологии в лъчетерапията, предоставяне на насоки за постигане на
подходящо ниво на контрол на качеството и оценка
на мненията на експертите относно използването на
DICOM-RT в лъчетерапията.
В изследване, проведено от Mukai et al., е била създадена база данни за отделение по лъчетерапия. В тази система електронните медицински досиета са използвани
като вход за събиране на данни за лъчетерапия, а друга
система е била използвана за отчитане и обобщаване
на лъчетерапията. През 2017 г. отново Янг е разработил прототип за прогнозиране на работните процеси в
лъчетерапията. В това проучване са били разработени

електронни здравни планове. Резултатите от интервютата са показали, че персоналът в отделението по лъчетерапия е бил щастлив да промени съществуващите си
работни процеси. Освен това те смятали използването
на електронни протоколи като подходящ метод за подпомагане на работните им процеси.

вата за химиотерапия в различните медицински центрове. Констатациите предполагали, че тази система
може да се използва за подобряване на четливостта на
документите, подобряване на комуникацията между
клиницистите и увеличаване на едновременния достъп на множество потребители до данни.

По отношение на напредъка на информационните технологии в лъчетерапията, констатациите показват, че
икономическите ограничения и недостатъчната подкрепа на информационните технологии в болниците
са най-важните бариери пред създаването на система
за документиране на лъчетерапия.

Други изследвания

През 2014 г. Shakeshaft et al. е предоставил препоръки
за постигане на подходящо ниво на качество в лъчетерапията. Тъй като е било от решаващо значение да
се идентифицират грешките и да се осигури подходящ
подход в плана за възстановяване при бедствия и аварии, е било необходимо да се отдели повече внимание
при тестването на отказ между сървърите, тестване
провеждането на лечение по време на повреда в мрежа
или сървър и вземането на резервно копие и възстановяване на данни.
Във връзка с приложението на DICOM-RT и оперативно съвместими системи, анализът на мненията на експертите е показал, че е налице липса на съвместимост
между оборудването и информационните системи с
работните процеси в лъчетерапията. Освен това е имало ограничени познания за използването на DICOMRT и накрая е било препоръчано да се използва този
стандарт за подобряване на взаимодействията между
информационните системи в отделението по лъчетерапия.
Информационни системи за химиотерапия
Само две от проведените проучвания са били свързани с проектирането на информационни системи за
химиотерапия. И в двете проучвания е била проектирана нова система. Едното проучване е било свързано с проектиране на нова информационна система.
Тази система – Kuren, е била проектирана да планира
химиотерапевтични процедури въз основа на медицинските онкологични протоколи, да предоставя химиотерапевтични дози въз основа на биометричните
показатели на пациента и да подпомага клиничните
решения. Една година след внедряването на системата констатациите показали, че Kuren е в състояние да
поддържа сложни процеси на химиотерапия и работни процедури. Факторите за успех включвали дизайн,
ориентиран към потребителя, намаляване на натоварването на лекарите, лекота при използването, гъвкавост и поддържане на мултидисциплинарни процеси.
В другото проучване е била разработена нова система
за управление на лекарства за химиотерапия. Всъщност, разработчиците са разработили система чрез интегриране на система за администриране на пациенти,
система за въвеждане на лекарски заявки, аптечна
информационна система, система за документация за
медицински сестри и електронни здравни досиета. И
накрая, в електронните здравни досиета е бил разработен формуляр за събиране на данни, свързани с химиотерапията, оценка на симптомите преди лечението и инструкции за химиотерапевтични процедури.
Именно тази форма предоставяла история на лекарст-

Прилагането на различни здравни информационни
технологии и електронни системи в областта на онкологията са били обсъдени в други проучвания. В
проучване, проведено от Fasola et al., била подчертана
ролята на системите за подкрепа на клиничните решения и компютъризираните записи на лекарски заявки
в управлението на стандартизирани схеми за лечение
на рак, определяне на срещи, споделяне на данни за
пациентите и наблюдение на токсичността. Основните пречки, свързани с прилагането на здравни информационни технологии от онколозите, включвали
сложната природа на системите, липсата на адекватно
обучение, изразходването на значително време и пари
за управление на системите, липсата на оперативна
съвместимост и опасенията относно поверителността
и сигурността на данните.
В друго проучване било изследвано използването на
информационни и комуникационни технологии при
лечение на рак (независимо от лъчетерапията). Констатациите показали, че използването на технологията може да има няколко предимства и недостатъци;
обаче е имало ограничени доказателства относно въздействието на информационните и комуникационните технологии в онкологията.
4. Обобщение
За да се подобри качеството на грижите и лечението
на раковите заболявания и клиничните изследвания,
използването на информационни и комуникационни
технологии е неизбежно, за да може да се управлява
нарастващия обем здравни данни. Поради това се
предлага използването на клинични информационни
системи в областта на онкологията за управление на
свързаните данни. Основните предимства от използването на тези системи включват подобряване на качеството на грижите, намаляване на медицинските
грешки, намаляване на времето за медицинска документация, предоставяне на богати данни за клинични
изследвания и контролиране на здравните разходи.
В представените изследвания са разгледани редица
статии, свързани с използването на клинични информационни системи в областта на онкологията и публикувани между 2010 и 2020 г. Повечето от тези проучвания са проведени в САЩ и други развити страни
като Австралия, Германия и Канада. Имайки предвид
значението на тези системи за подобряване на качеството на грижите за пациенти с рак и улесняване на
клиничните дейности, изследванията в тази област са
ограничени. Като се има предвид сложността на грижите и работните процеси в областта на онкологията,
могат да се проведат множество проучвания за изследване на приложението на клиничните информационни системи в онкологията.
Констатациите показват, че значителен брой проучвания са насочени към проектиране и внедряване на ин-
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формационни системи за лъчелечение. Тъй като повечето от информационните системи за лъчетерапия съдържат разпръснати данни от други информационни
системи, от съществено значение е да се обърне повече
внимание на стандартизацията и работните процеси
на клиницистите. Прилагането на стандарта DICOMRT е предложено в различни проучвания. Този стандарт предлага стандартен метод за трансфер на данни
в отделенията по лъчетерапия. Следователно такъв
стандартен подход може да бъде възприет за по-ефективно управление на отделенията за лъчетерапия.
Според резултатите, въпреки сложната процедура на
химиотерапия – основно при изчисляване на дозите
на лекарствата, само две проучвания са от значение за
използването на клинични информационни системи
в областта на химиотерапията. Провеждането на бъдещи проучвания в тази област би било полезно, тъй
като тези системи могат да бъдат полезни за изчисляване на дозите на химиотерапевтичните лекарства,
подпомагане на клинични решения и протоколи за химиотерапия и напомняне за последваща терапия.
Резултатите от проведените проучвания показват, че
въпреки че са разработени множество клинични информационни системи в областта на онкологията,
ограничен брой от тези системи са оценени и има малко доказателства относно въздействието на тези системи върху онкологичното лечение.
Като цяло, тези проучвания показват, че клиничните
информационни системи в областта на онкологията
могат да помогнат за подобряване на четливостта на
документите, за подобряване на потока от информация, за намаляване на времето за търсене, за предоставяне на сложни планове за лечение, за премахване на
грешки при предписването, за оценка на клиничните
резултати, за предоставяне на дейности, основани на
доказателства, за намаляване на времето за чакане и за
контрол на здравните разходи. Очевидно тези ползи
могат да бъдат постигнати след успешно внедряване на
системата. Според констатациите най-важните фактори за успех на тези системи са: клинично лидерство,
фокус върху клиничните и организационни процеси,
реинженеринг на медицинските процеси, прилагане
на електронни протоколи, системна интеграция, използване на инструменти за анализ на данни, използване на систематични програми за осигуряване на качество, удобен за потребителя дизайн на интерфейс,
удовлетвореност на потребителите, обучение на потребителите и използване на стандарти.
От друга страна, като причини за неуспех при използването на клинични информационни системи в
областта на онкологията могат да се посочат следните проблеми: липса на ефективно лидерство, липса
на участие на потребителите, липса на стратегия за
управление на промените, отрицателно въздействие
на система за натовареността на потребителите, използване на уникални, нестандартни, индивидуални
решения за различни центрове, липса на периодична
оценка, малко познания за интегрирането на информационните системи, бюджетни ограничения и недостатъчна налична поддръжка от страна на отдела по
информационни технологии. Освен това, сложността
на системата, значителните разходи и време за внедряване, необходимостта от стандартизация и опасенията
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относно безопасността, сигурността, поверителността
и качеството на грижите са основните пречки пред
използването на тези системи. Изглежда, че преди да
се проектират и прилагат такива системи, е необходимо задълбочено разбиране на процесите и работните
процеси на грижите, за да се избегне всякакъв провал
в бъдеще. Този подход може да помогне за идентифициране на изискванията на потребителите преди проектиране на системи и да увеличи възможността за
успешно внедряване на системата.
5. Заключение
Внедряването на клинични информационни системи в
областта на онкологията изглежда полезно за извършване на ежедневни дейности. Тези системи помагат за
подобряване на качеството на грижите, медицинската
документация, разпределението на ресурсите и рентабилността на здравните услуги. За да се постигнат тези
ползи, трябва да се приложи метод за проектиране,
ориентиран към потребителите и с тяхното участието.
Разнообразието от работни потоци и информационни
нужди в различните отделения са основните причини
за проектиране на различни системи. За да се гарантира успешното прилагане на системите, проучванията
за оценка са неизбежни. Оценката помага да се идентифицират критичните фактори за успех и причините
за отказ на системата, които са основа за бъдещо развитие на системата. Бъдещите изследвания могат да
обърнат повече внимание на оценката на функциите
на системите, както и на въздействието на системите
върху грижите за пациентите и ежедневните дейности.
Системи за подпомагане на вземането на решения в
онкологията
Прецизната медицина е бъдещето на здравеопазването. Като технологично интензивна и зависима от
технологиите медицинска дисциплина, онкологията ще бъде в авангарда на тази предстояща промяна.
Въпреки това, за да се постигне прецизна медицина,
трябва да се разреши един основен проблем: човешкият когнитивен капацитет, обикновено ограничен до
пет променливи за вземане на решения в контекста на
нарастващия брой налични биомаркери и терапевтични възможности, е ограничаващ фактор за реализирането на прецизна медицина. Като се има предвид това
ниво на сложност и ограничението на човешкия капацитет за вземане на решения, настоящите методи са
несъстоятелни. Решението на това предизвикателство
са многофакторните системи за подпомагане на вземане на решения (DSS) (Seán Walsh, и др., 2019), непрекъснато изучаващи платформи за изкуствен интелект,
които интегрират всички налични данни – клинични,
образни, биологични, генетични, разходи – за създаване на валидирани прогнозни модели. DSS сравняват
персонализираните вероятни резултати – токсичност,
контрол на тумора, качество на живот, рентабилност
– на различни решения за пътя на грижи, за да гарантират оптимална ефикасност и икономичност. DSS
могат да бъдат интегрирани в работните потоци както
стратегически (на ниво онкологични комисии, за да
подпомогнат избора на лечение, напр. хирургия или
лъчетерапия), така и тактически (на ниво специалист,
за да поддържат техниката на лечение, напр. простатен спейсър или не). В някои страни възстановяването на разходите за определени лечения, като протонна

терапия, вече е условно на базата на използването на DSS (напр. в Холандия). DSS имат много заинтересовани
страни – клиницисти, медицински директори, медицински застрахователи, пациентски организации, и са естествена последица от т.нар. „големи данни“ (big data) в здравеопазването. Ще направим преглед на DSS, техните
предизвикателства, възможности и капацитет за подобряване на вземането на клинични решения, с акцент върху полезността в онкологията.
1. Увод
Системите за подпомагане на вземането на решения (DSS) представляват помощни технологии за клиницисти,
които имат ограничено време и са изправени пред непрекъснато нарастваща сложност. Те се приветстват като
възможно решение на тежкото когнитивно бреме, пред което са изправени в момента клиницистите. Въпреки
това, потенциалът на DSS е ограничен от т. нар. “Rapid-learning health care” (RLHC) – технология за изследователи
за събиране на данни в здравни мрежи за улесняване на ученето и генериране на знания – изкуствен интелект
(AI). С прости думи, RLHC може да се счита за технология за извличане на данни — инфраструктура, от която
се получава „суровина“ за използване. Изкуственият интелект може да се счита за „мелница“ за данни – апарат,
в който „суровините“ се рафинират за целта. DSS са едно от най-големите потенциални предимства на екосистемата на цифровото здравеопазване. Независимо от това, клинично значимите DSS са ограничени в полезността и
прилагането. Ще разгледаме какво е предизвикателството, възможността и капацитета на DSS да усъвършенства
вземането на клинични решения, с акцент върху онкологията.
2. Човешки когнитивен капацитет и нарастващата сложност
Основното предизвикателство, като следствие от нарастващия обем от данни, е заплахата от когнитивно претоварване (PP, 2015). Пренасищането от необработени данни, а не прецизирана информация, обърква асимилирането на знания и замъглява вземането на решения (Фиг. 1.). (Bossaerts P, 2017).

Фигура 1. Капацитет срещу сложност. Нарастването на наличните данни за вземане на медицински решения заплашва да претовари човешкия когнитивен капацитет (максимум пет променливи на решение)
Проучване за изследване на границите на човешкия когнитивен капацитет е изследвало концептуалната сложност на вземането на решения, като е помолило участниците да интерпретират графично изобразените статистически взаимодействия. При такива решения всички независими променливи се разглеждат заедно, така че
раздробяването на по-малки подзадачи е ограничено; така, редът на взаимодействието пряко определя концептуалната сложност. С увеличаването на реда на взаимодействието броят на променливите се увеличава. Резултатите
са показали голям спад в точността и скоростта на решение от трипосочни към четирипосочни взаимодействия.
Освен това представянето при петпосочно взаимодействие е било на чиста случайност. (Halford GS, 2005)
Тези констатации предполагат, че решение, основано на пет променливи, е границата на човешкия когнитивен
капацитет. Въпреки това човешката способност да синтезира информация, базирана на спомени или житейски
опит за да информира интуицията, е нетривиална за машините да репликират или изучават чрез улавяне на
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данни и не трябва да се пренебрегва. Независимо от
това, тази граница трябва да се разглежда в контекста
на прецизната медицина (правилното лечение, за точния пациент, в точното време), ново изследователско
усилие за революция в начина, по който подобряваме
здравето и лекуваме болести. Прецизната медицина
разчита на валидирани биомаркери (Vargas AJ, 2016)
(характеристика, която се измерва като индикатор за
нормални биологични процеси, патогенни процеси
или отговори на експозиция или интервенция, включително терапевтични интервенции), които са неразделна част от рутинното управление на заболяването
при пациенти и се използват широко в изследванията
на рака и разработването на лекарства. (O’Connor JPB,
2017) Противораковите препарати все повече се комбинират с биомаркер, за да се определи кои пациенти
са най-склонни да се възползват от терапията. Това
увеличаване на сложността, съчетано с ограниченията на човешкия когнитивен капацитет, представлява
голямо предизвикателство за онкологичната общност.
3. “Rapid-Learning Health Care” (RLHC) – Здравеопазване, базирано на бързо обучение
Заплахата от огромния обем от данни е едновременно
огромна възможност, тъй като управляваната от данни “Rapid-Learning Health Care” екосистема постепенно ще пресява и предоставя подходящи познания на
подходящите потребители в работния процес, което
осигурява валидирана система за подпомагане на вземането на решения. RLHC е (повторно) използване на
здравни данни от рутинната клинична практика и/или
клинични изпитвания с цел подпомагане на вземането
на решения по отношение на предоставяните здравни
грижи и изследвания. Предизвикателствата в RLHC са
свързани с начина на визуализация на данните, липсата на стандартизирани номенклатури, стандартизация
на данните, агрегиран достъп до данни, подходи за извличане на данни и синтез на доказателства, извличане на факти и доказателства, справки и обратна връзка
относно използването на доказателствени данни. Решения за всички тези проблеми съществуват и са приложени в много индустрии (напр. авиацията, автомобилни, финансови) за създаване на глобални мрежи и
въвеждане на концепцията за “IoT” (Internet of Things
– Интернет на нещата). Ключът към трансформацията
на здравеопазването е стратегическата координация
и улесняване на оперативно съвместими подходи за
пълно реализиране на потенциала на здравеопазването, базирано на бързо обучение. Трябва да приемем
тази визия или рискуваме колективно да се удавим във
фрагментирани силози от бази данни.
4. Цикълът
Здравеопазването, базирано на бързо обучение
(RLHC), представлява четири последователни, безкрайно повтарящи се стъпки, които непрекъснато
разработват и валидират модели за системи за подпомагане на вземане на решения (DSS) в здравеопазването. Първата стъпка са данни, които се занимават с
извличане на данни (т.е. извличане, трансформиране
и зареждане на данни, напр. клинични, изображения,
биологични, генетични, разходи). Набавянето на данни с адекватно качество е най-голямата възможност в
здравеопазването, базирано на бързо обучение. Екосистемата на здравеопазването трябва да създаде ори-
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ентирана към пациента, базирана на данни, философия за споделяне на знания отвъд институционалните
и националните ни граници, за да се възползва от тази
възможност. Следващата стъпка е знанието, което използва изкуствен интелект, за да извлече знанието от
данните (т.е. извличане на практическо прозрение).
Чрез изкуствен интелект алгоритмите за машинно
обучение анализират данни и дават знания, които
могат да подкрепят решенията за нови невидими данни. Алгоритми, обучени, настроени и тествани върху
ретроспективни/проспективни данни, могат да се използват за прогнозиране на резултатите (напр. преживяемост, качество на живот, токсичност) на различни
лечения въз основа на данни от нов невиждан пациент.
Следващата стъпка е приложението, което използва
тези знания за подобряване на вземането на решения.
Събраните данни се извличат в знания и се прилагат
в холистични многофакторни DSS системи, предназначени да подкрепят клиницистите и пациентите, когато решават най-подходящия курс на действие (DSS
системите не са нито предназначени, нито подходящи
като заместител на клиницистите в по-широкия контекст на здравеопазването). DSS системите трябва да
бъдат безпроблемно интегрирани в клиничния работен процес, за да се подобри ефективността, да се намалят грешките и да се постигнат целите. Последната
стъпка от цикъла е оценката, която измерва ефективността на DSS системите (т.е. чувствителността и специфичността на прогнозата за токсичност, контрол на
тумора, качество на живот, рентабилност). Цикълът
се повтаря непрекъснато. Същността на цикъла RLHC
е, че прилагането на знанието, извлечено от данни,
осигурява дълбока представа и сигурност на последствията от решенията, което предполага, че резултатите могат да бъдат подобрени както по отношение на
ефективност (реализиране на желания резултат), така
и ефикасност (ресурси, необходими за реализиране
на резултата). Непрекъснатото оценяване на RLHC е
жизненоважно и значението на това не може да бъде
надценено. Оценката трябва да се съсредоточи върху
показателите за въпросите: „Дали резултатът от лечението е предвиден и ако е така, как това се сравнява с
базираните на доказателства насоки?“. Оценката трябва да се извършва с (метаанализ на) надеждни висококачествени данни и трябва да се тълкува независимо
от съответните заинтересовани страни.
5. Петте “V”-та на големите данни (The Five Vs of Big
Data)
От научна гледна точка, четирите “V”-та (veracity,
velocity, variety, and volume – достоверност, скорост,
разнообразие и обем) на големите данни трябва да бъдат оптимизирани, за да се реализира напълно здравеопазване, базирано на бързо обучение. Достоверността на данните е от съществено значение за нивото на
сигурност, което може да се придаде на извлеченото
знание, докато скоростта на данните определя колко
бързо и непрекъснато се извършва извличане на знанието. Разнообразието от данни (по отношение на
информацията, а не формата, напр. CT/PET-CT/MRI
DICOM изображения) дава възможност за подпомагане при вземането на решения (например, ако всички
пациенти се лекуват радикално, не можете да знаете
кои пациенти са прекомерно лекувани). Обемът на
данните е влиятелен по отношение на силата (т.е. качеството на знанията, извлечено от изследванията, е

свързано с броя на пациентите, от които са получени данните), всеобхватността (т.е. по-голям обем данни позволява използването на повече променливи в етапа на познаване) и изчерпателността (т.е. знанията, свързани с
пациенти с редки заболявания, по същество изискват обемни данни).
От икономическа гледна точка, петото “V” (value – стойност) на големите данни също трябва да се вземе предвид.
Тоест, ако ще инвестирате в инфраструктурата, необходима за събиране и интерпретиране на цялата система, е
важно да се гарантира, че генерираните изводи се основават на точни данни и водят до измерими подобрения.
6. Прекъсване на данните
За да успее здравеопазването, базирано на бързо обучение, трябва да се осигурят данни с подходящо качество
по отношение на петте “V”-та. Следователно съществува мотивация за приемане на свързано с данните бъдеще.
Въпреки това, обаче, в клиничната област има няколко установени пречки: неадекватни човешки ресурси или
време, културни и езикови бариери, различия в методите за запис/управление на данни, академичната/политическата стойност на данните, репутационни рискове, правни/поверителни обсъждания и др. Тези пречки, макар и трудни за преодоляване, очевидно са разрешими. Две изключителни инициативи за реализиране на целта
на здравеопазването, базирано на бързо обучение, са CancerLinQ (централизиран подход за данни (Schilsky RL,
2014)) и worldCAT (подход за разпределени данни (Deist TM, 2017) (Фиг. 2). Общите ефективни решения чрез иновативни информационни и комуникационни технологии, като например създаването на семантично оперативно
съвместими данни, които хармонизират местните термини с концепциите на добре дефинирани онтологии, са от
основно значение за трайното реализиране на здравеопазването, базирано на бързо обучение. Онтологичните
термини действат като колективна справка за всички източници на данни, позволяват унифициран процес за
извличане на знания от семантично оперативно съвместими данни и насърчават стандартизираното управление
на данни (напр. протоколи, специфични за болестта).

Фигура 2. Схематични диаграми на централизирани и разпределени подходи. При централизиран подход за данни и
обучение множество центрове обединяват своите данни, за да позволят обучението, докато при подхода за разпределени данни и обучение множество центрове свързват своите системи, за да позволят обучението. Ключов аспект
на разпределения подход е, че той е конфиденциална конструкция (т.е. данните остават в първоизточника), докато ключов аспект на централизирания подход е, че данните могат да бъдат директно достъпни и проверявани.
Това са двата конкуриращи се варианта между подходите. DSS – система за подпомагане на вземането на решения;
EMR – електронно медицинско досие; PACS – система за архивиране и комуникация на образи.
7. Изкуствен интелект
Изкуственият интелект (AI) – имитирането на човешкото познание от компютрите, е реалност в медицината. AI
е обединение от математика, компютърни науки и инженерство, което прилага нови концепции за разрешаване
на сложни предизвикателства. Машинното обучение е подмножество на AI и е намерило множество приложе63

ния в здравеопазването поради непрекъснато нарастващия ръст на сложността на здравеопазването. Напоследък, дълбокото обучение (deep learning – от своя страна подгрупа на машинното обучение) значително подобри
най-съвременното разпознаване на реч, езиковия превод, откриването на визуални обекти и много други области, включително геномика и откриване на лекарства. Дълбокото обучение открива сложни връзки в наборите
от данни чрез алгоритъма за обратно разпространение, за да насочи как една дълбока невронна мрежа (модел на
машинно обучение) трябва да актуализира своите вътрешни параметри, които се активират за изчисляване на
представянето във всеки слой от представянето в предишния слой. Ясно е, че AI (машинно обучение и дълбоко
обучение) ще участва все повече във вземането на клинични решения. Следователно, широкото внедряване на
AI алгоритми в здравеопазването може да доведе до клинично приложими изводи и да революционизира начина
на класифициране на пациентите, разработване на лечение, изследване на заболяванията и вземане на решения.
В онкологията обикновено интерес представляват пет източника на данни и четири резултата. (Фиг. 3.) За да
ускорят зрелостта на AI клиничните и изследователските общности трябва да култивират интердисциплинарна споделена визия за прецизната медицина. Данните трябва да бъдат придобити, курирани, стандартизирани,
свързани и съхранявани в оперативно съвместими и подлежащи на запитване бази данни, за да се реализира
изключителният потенциал за RLHC, който представляват рутинните данни за стандарти на грижи.

Фигура 3. Данни към решение. Източниците на данни в онкологията (клинични, образни, биологични, генетични и разходи) могат да се използват чрез методи на изкуствен интелект (AI) в системите за подпомагане на вземането на решения (DSS) за увеличаване на вземането на решения в онкологията (токсичност,
контрол на тумора, качество на живот, ефективност на разходите). Този обем и сложност на данни претоварват човешкия когнитивен капацитет, но могат да бъдат добивани и извличани от AI в бързо обучаващи се рамки за здравеопазване
8. Приемственост
За да бъдат DSS широко приети, трябва да се създадат рамки, които да натрупат доверие от заинтересованите
страни. Важен фактор за възприемане на технологиите е да се гарантира, че заинтересованите страни са овластени (т.е. регулаторните органи да информират, коригират или отхвърлят DSS) и че техните опасения са адресирани (напр. за клиницисти и пациентски организации, повишено качество на грижите и намалени медицински
грешки; за медицински директори и застрахователи, намалени разходи и улеснено възстановяване на разходите).
9. Възприятие и произход
Възприемането (разбирането и наклонността) на DSS от заинтересованите страни е важно. Заинтересованите
страни трябва лесно да разбират DSS и да желаят да го използват. Типичните евристики, събрани от предишни
имплементации на изкуствен интелект в работни потоци от други индустрии, могат да се използват за разработване на нюансирано разбиране за това как заинтересованите страни взаимодействат с DSS, за да прецизират
моделите на взаимодействие и техниките за визуализация на данни, които работят със заинтересованите страни,
вместо да ги заменят или възпрепятстват. Освен това, произходът на информацията оказва огромно влияние
върху възприятието. Заинтересованите страни трябва да имат достатъчна прозрачност.
10. Споделено вземане на решения
Здравеопазването се измества към ориентиран към пациента подход, насочен към по-голямото му участие –
интерактивен процес, в който заинтересованите страни си сътрудничат при избора на здравни грижи според
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най-добрите налични доказателства. DSS могат да
помогнат на пациентите и клиницистите да общуват
по-ефективно, като предоставят информация и платформа за насърчаване на съществено взаимодействие.
DSS могат да помогнат на пациентите да разпознаят и
изяснят личните си ценности, без да насърчават един
избор пред друг. Това наистина ще осигури персонализирана терапия, която подкрепя както клиницистите,
така и пациентите.

тура и работния поток на онкологията и ще сравняват
персонализираните вероятни резултати – токсичност,
контрол на тумора, качество на живот, рентабилност
на различни решения за предоставяне на грижи, за да
гарантират оптимална ефикасност и икономичност.
DSS ще помогнат стратегически и тактически на всички заинтересовани страни.

11. Заключение

1. Bossaerts .P, M. C. (2017). Computational complexity and
human decision making. Trends Cogn Sci.

Човешкият интелект е значително по-добър от изкуствения интелект в общи линии (контекстуализация,
асоцииране и разсъждение). AI все още не е узрял,
така че DSS предвидимо ще бъдат подходящи само
за конкретни задачи. Ролята на клиницистите ще се
адаптира (подобно на пилотите), тъй като те се съюзяват с DSS, предоставят експертни знания, анотират
данни и управляват ефективността/ефикасността.
Потребителите на DSS трябва да разберат ползите и
рисковете. AI може да бъде мощен (т.е. автоматично
откриване, локализация, класификация, интерпретация, препоръка, докладване), но също така и погрешен
(т.е. подкрепа на неправилни решения, причинени от
представяне на данни извън обучението/настройката/
тестването). Помислете за следния пример: DSS работи
безупречно след внедряването. Звеното по-късно надгражда хардуера и софтуера; какви предпазни мерки
съществуват, за да се гарантира, че изкуственият интелект впоследствие не произвежда погрешна помощ
и кой е отговорен за това? Друг проблем е липсата на
човешка интуиция за това как конкретните решения
се определят от изкуствения интелект, което води до
безпокойство сред мнозина с някои заключения, че AI
е черна кутия. Този дефицит на разбиране пречи на
приемането от различни заинтересовани страни, загрижени за етичната/отговорната клинична полезност
на DSS. За да смекчат това, клиницистите трябва активно да се ангажират с изследователи (академични и
частни), за да гарантират, че разработените решения
дават максимална клинична полза. Клиницистите и
изследователите трябва да работят с политиците относно сложността на DSS и последствията от грешки
(клинични и правни). От регулаторна гледна точка,
въпреки недоумението, одобрението на DSS от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ
(FDA) и уведомените органи в Европейския съюз се
случва, независимо от нееднозначните работни механизми. Прецедент и паралели на този подход се намират във фармакологията: много безопасни и ефективни одобрени лекарства имат неизвестни механизми на
действие.
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Ограничението на човешкия когнитивен капацитет
ограничава реализацията на прецизната медицина.
Въпреки това, комбинацията от здравеопазване, базирано на бързо обучение, и изкуствен интелект за създаване на системи за подпомагане на вземането на решения в онкологията представлява дълбока възможност за превръщане на прецизната медицина в реалност. DSS ще формират част от бъдещата инфраструк-
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Етика на здравните информационни технологии в
онкологията: възникващи проблеми както от местна, така и от глобална гледна точка
Здравните информационни технологии (Health
Information Technology – HIT) стават все по-сложни и
постепенно се превръщат в основна част от ежедневния ни клиничен живот. Все по-сложни стават и въпросите, които повдигат относно управлението и използването на данни, както и етиката на приложениeто им. С развитието на системи за бързо обучение като
CancerLinQ на ASCO е необходимо внимателно анализиране на етиката и приложението на тези системи.
Ще изследваме развиващите се етични проблеми, които възникват в контекста на здравните информационни технологии, както и приложението им за намаляване на различията при грижите за рак в развиващия
се свят. Темата е доста обширна, затова ще направим
преглед на проблемите, а не окончателни заключения
относно конкретни „добри практики“. Целта е да постигнем дискусия по тази важна тема, която все повече
и повече ще засяга онкологичната общност.
Здравните информационни технологии стават все
по-сложни и постепенно заемат основна роля в клиничния престой на пациентите. Клиничният свят постоянно се променя: електронните здравни досиета са
повсеместни, използването на мобилни технологии за
здравето се увеличава и събирането на информация за
докладвани от пациентите резултати (Patient-reported
Outcomes – PROMs) става по-често срещано явление
извън научноизследователската сфера. Въпросите,
относно управлението и използването на данните,
нарастват успоредно с въпросите за етиката на тези
технологични приложения. Разпространението на
електронни здравни досиета в клиничната практика,
например, позволява по-голямо споделяне на данни
за пациентите в системите на здравеопазване, както и
между отделни пациенти, доставчици на здравни услуги, платци, професионални дружества, пациентски организации, регулаторни органи и търговски субекти,
специализирани в агрегиране и анализ на данни. Законовата рамка налага защитни и правни изисквания в
тази област, но една наистина етична система за здравеопазване трябва да има способността да идентифицира и насърчава етичното поведение независимо
от законовите действия, както и да саморегулира използването на здравните информационни технологии.
CancerLinQ на ASCO е пример за стратегическо усилие
за увеличаване полезността на нарастващата здравна
технологична инфраструктура, за фокус на силата на
данните в „система за бързо обучение“, двигател за постоянно наблюдение и подобряване на качеството. По
този начин здравните информационни технологии все
повече се разглеждат като инструмент за подобряване
на качеството и често се прилага като предполагаем
стандарт за най-добра практика. Това обаче понякога
се прави без нужното внимание към етичните въпроси, появили се вследствие на внедряването на здравни
информационни технологии.
Този раздел, по-скоро, е предназначен като въведение
в проблемите, за да послужи като катализатор за бъ66

дещо обсъждане на свързаните алтернативи, развиващи се успоредно с технологията. Разделът предоставя
преглед на проблемите, а не окончателни заключения
относно конкретни „добри практики“ в здравните информационни технологии. По-скоро целта е да бъдат
повдигнати въпроси, отколкото да се дават категорични отговори.
Дефиниция
Важно е да се започне с ясното уточнение – какво се
счита за здравна информационна технология? В известен смисъл, ЗИТ е термин, описващ широк спектър от
технологични приложения в здравеопазването. ЗИТ
може да включва компоненти като електронни медицински досиета, мобилни здравни решения – като
софтуер за събиране на “PROMs” директно от пациенти, други базирани на мобилни телефони платформи,
хранилища за данни и бази данни или дори технологии за телемедицина. Дефиницията трябва също така
да отчита сложното взаимодействие на тези технологии в рамките на нашата система на здравеопазване.
По този повод ще използваме определението на Института по медицина във Вашингтон, САЩ, което отчита разнообразието на тези продукти и сложността
на взаимодействието им: „Информационните технологии, използвани в здравеопазването, не са единичен
продукт: те обхващат техническата система от компютри и софтуер, които работят в контекста на по-голяма
социално-техническа система – синергия от хардуер и
софтуер, работещи съвместно в рамките на организация, която включва хора, процеси и технологии.“
Обща информация
Информационните технологии в здравеопазването са
неутрални по отношение на добавената стойност. По
своята същност ЗИТ не е нито „добра“, нито „лоша“.
Нейната стойност произлиза от начина, по който е
приложена. Правилното приложение на ЗИТ подобрява качеството на грижите и безопасността на пациентите. Обратното твърдение също е вярно – неправилното приложение може да доведе до рискове и
потенциална вреда за пациентите. Тъй като ЗИТ стават все по-сложни и постепенно заемат основна роля
в клиничния престой на пациентите, това поражда
нужда от внимателното им разглеждане. Дискусиите
за етиката на ЗИТ са фокусирани върху рисковете по
опазване поверителността на данните. Те се свеждат
най-вече до въпроси относно сигурността, като (1)
„къде се намират данните“, (2) „кой има достъп до данните“, (3) „какъв вид информация се съдържа в тях“
и (4) „какво може да се случи, ако данните изтекат“.
Етичните принципи ясно налагат нуждата от полагане на усилия за защита на системата от неоторизиран достъп, използването ѝ да се наблюдава, като се
поддържа цялостната поверителност. Но тези опасения показват само върха на айсберга на проблемите,
появили се от новите, по-сложни употреби на ЗИТ в
съвременната здравна среда, където границите между
клиничната грижа и научноизследователската дейност
са все по-размити от нови концепции, като системите за бързо обучение. Този раздел се фокусира върху

предизвикателствата на високо ниво през призмата
на традиционните етични принципи: благотворителност, безвредност, автономия и справедливост.
В допълнение, той описва две нетрадиционни конструкции, които са полезни при разглеждането на
етичните въпроси в ЗИТ: вярност и ролята на здравната система като „попечител“ на данните.
ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, ОСНОВАН НА
ПРИНЦИПИТЕ
1. Благотворителност
Института по медицина във Вашингтон, САЩ, дефинира 5 всеобхватни цели за дигитална здравна система:
Подобряване на качеството, безопасността и ефикасността и намаляване на различията в здравеопазването.
Ангажираност сред пациентите и техните семейства.
Подобряване на координацията на грижите.
Подобряване на здравето на населението.
Осигуряване на адекватна защита на поверителността и
сигурността на личната здравна информация.
Тези всеобхватни цели представляват практически
тест на етичното поведение, чрез който да се оцени използването на ЗИТ. Първите четири цели са свързани с
принципа за благотворителност, който налага да „вършим добро”, тъй като всеки се стреми да постигне подобрено състояние на съществуване, независимо дали
става въпрос за отделен пациент или група от пациенти. Преследването на някоя от тези цели понякога,
обаче, може да е в конфликт с друга или с друг етичен
императив. Това подчертава важността на петата цел,
която се стреми да балансира всички потенциални
подобрения в обществото с правата на личния живот
на хората. С други думи, силно желан резултат, като
подобряване на здравето на населението, не е задължително да оправдава или легитимира неразумното
използване на защитена здравна информация (ЗЗИ).
Необходима е подходяща защита във всички ЗИТ
системи, независимо от това как се използват данните. Използването на данни от по-високо ниво, обаче,
може да изисква допълнително етично разглеждане.
Системите за бързо обучение се стремят да използват
силата на големите масиви от данни, за да стигнат до
нови заключения. Те могат да имат малък потенциал
за вреда, докато добавената стойност от подобряването на здравето може да бъде доста значителна. Трябва
ли тези употреби да се третират като други рутинни в
ЗИТ, като например възникващи в контекста на клинични грижи и инициативи за подобряване на качеството или по-скоро са проучвания на общественото
здраве, които позволяват обобщаване на данни за пациентите без получаване на предварително съгласие?
Трябва да си отговорим на тези въпроси, докато ЗИТ и
системите за бързо обучение в здравеопазване се развиват.
Въпреки че тези форми на използване на вторични
данни могат да подобрят здравето на населението чрез
сравнително изследване на ефективността, те също
могат да бъдат рискови за поверителността. Какви

предпазни мерки са необходими в рамките на системите за бързо обучение и другите форми на ЗИТ?
Трябва внимателно да се разгледа този въпрос в онкологичната общност и в обществото като цяло.
2. Безвредност
Най-важната област на потенциална вреда, наложена
от ЗИТ, е загубата на поверителност или компрометираната сигурност на личната здравна информация,
както е адресирано в петата цел. Поверителността е
не само етичен императив за ЗИТ, но също така е и
законово изискване. И по-специално, фокусът върху 18 типа елементи от данни, които трябва да бъдат
премахнати от данните за пациентите, за да се счита,
че пациентът не е идентифициран за употреби извън
лечение, плащане и здравни грижи. Де-идентификацията на здравните данни изключва идентифицирането на отделни пациенти, като по този начин се запазва
неприкосновеността на личния живот. Необратимата
де-идентификация обаче би ограничила сериозно полезността на такива данни за насърчаване на общественото благо чрез обобщаване и анализ на данни.
Всъщност, свързването на лонгитудинални здравни
данни – особено тези, които описват здравните резултати – е необходимо за програми като CancerLinQ на
ASCO. Точно това е механизмът, чрез който се генерират нови знания за онкологичните лечения. Повторната идентификация на данните може да се осъществи
чрез различни сложни процеси за де-идентификация,
но всеки включва трета страна, която да извърши тази
де-идентификация, което само по себе си представлява риск за поверителността. Не са познати, все още, автоматизирани начини за пълно премахване на всички
идентификатори от електронното пациентско досие.
Бележки със свободен текст съдържат произволно разпределена идентифицираща информация, която може
да бъде трудна за премахване. Например, една бележка
може да разкрива, че пациентът е майката на президента или министър-председателя. В един публикуван
пример авторите успяха да идентифицират повторно
пациентите чрез анализ на фигурите в статия, която
включваше карти за местожителството на пациентите,
дори при ограничената разделителна способност на
фигурите на публикуваното списание. По-тревожен
въпрос е дали геномните данни могат някога да бъдат
де-идентифицирани, като се има предвид потенциала
да се идентифицират пациенти чрез техния геном, и
впоследствие да се използват като връзка с членове на
семейството.
Върховният съд на Исландия постанови, че член на
семейството има право да забрани на трета страна използването на генетична информация на друг член на
семейството поради потенциала да се идентифицира
този член на семейството и по този начин да причини
вреда на това лице. Как можем да увеличим максимално полезността на данните за пациентите за обществото, като същевременно защитим отделните пациенти и
тяхната защита на здравната информация?
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3. Автономия

Нетрадиционни методи/концепции

Принципите на автономията подчертават значението на пациентските предпочитания и вярвания като
признаване правото на самоопределение. ЗИТ може
да има както положителен, така и отрицателен ефект
върху автономността на пациента, в зависимост от
гледната точка и начина, по който се използва. Автономията на пациентите може да се увеличи, като се
осигури по-добър достъп до лични здравни данни и се
позволи ангажиране на пациентите и семействата им в
системата на здравеопазването.

Вярност

В същото време, правилото за поверителност на
HIPAA позволява вторично използване на де-идентифицирани данни без съгласие, което би намалило автономията на пациента. Ротщайн, например, твърди,
че знанията, генерирани чрез агрегирани данни, могат
да породят обществен конфликт, като аборта например – случай, при който някои пациенти биха възразили да предоставят своите данни, ако са знаели за това
използване. Това е може би основната дилема, поставена от използването на данни в системите за бързо
обучение и ЗИТ като цяло: как трябва, като общество
и в рамките на нашите системи, да балансираме използването на данни между потенциалните ползи за
обществото и потенциалните вреди за хората?
4. Справедливост
Принципът за човешкото достойнство често се счита
като „справедливост“. По този начин може да се каже,
че гарантира равномерно разпределение на рисковете
и ползите от интервенцията. Предимствата на ЗИТ,
обаче, в известен смисъл зависят от достъпа до тази
относително скъпа технология. Следователно, равноправен достъп не винаги е възможен – слабо финансираните здравни системи и бедните или технически неусъвършенствани пациенти са поставени в неизгодно
положение.
Признавайки значението на този проблем с разпределителната справедливост, отделно ще представим
и обсъдим някои глобални етични последици от ЗИТ.
Принципът на справедливост също така изисква пациентите да бъдат уведомени за всякакви реални или
потенциални нарушения, свързани с техните лични
медицински данни. Нарушения на сигурността има и
ще продължат да се случват, въпреки мерките, взети
за защита на чувствителна информация. Етичното поведение изисква незабавно уведомяване на пациента,
когато е настъпило нарушение и са предприети стъпки за смекчаване. Кодексът за медицинска етика на
Американската медицинска асоциация е преразгледан
през 2009 г., за да се посочи ясно това задължение. Освен това, законът за здравните информационни технологии за икономическо и клинично здраве от 2009 г.,
част от Американския закон за възстановяване и реинвестиране, задължава уведомяването на пациентите от доставчика на здравни услуги, когато възникнат
нарушения.
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Електронните медицински досиета са често редактирани с функции като копиране изрязване и поставяне.
Грешките от едно медицинско досие се разпространяват и в други досиета.
Нарушаването на верността на данните или неправилното им тълкуване извън първоначалния им контекст
компрометира надеждността на всеки извод, получен
от използването на тези данни. Както се казва „Garbage
in equals garbage out“.
Четирите традиционни принципа на съвременната
медицинска етика изискват значителни усилия за гарантиране на целостта и полезността на данните, като
се има предвид потенциалните вреди, които могат да
произтичат от грешки в медицинската документация
или злоупотреба с данни. Това задължение за гарантиране на вярност на данните е в допълнение към важността за гаранциите за сигурност. Иновациите в ЗИТ
и предпазните мерки трябва да могат да разпознават
разликата между тези два важни въпроса. Важен аспект на прецизността е понятието „ликвидност на данните“, при което системите и структурите на данни
улесняват по-безпроблемната интеграция и взаимодействие с други системи. Това е съществен компонент
на ефективно, функционално обучение на здравни
грижи. Принципът на справедливостта изисква да се
увеличи способността на тези системи да доведат до
подобрения за обществото, при условие че хората и
техните данни са адекватно защитени.
Собственост на данните и системата на здравеопазването като „попечител“
Гореспоменатите четири принципа на съвременната
биоетика – благотворителност, безвредност, автономия и справедливост, произтичат от философия и
ценностна система, установена в последствията от
Втората световна война, в отговор на признаването
на много злоупотреби с пациенти, често провеждани
в името на научните изследвания. Всъщност, повечето
от тези регулаторни контроли се отнасят и до клиничните изследвания. Както е посочено в Правилото за
поверителност на HIPAA в САЩ, операциите за лечение и здравни грижи са освободени от този регламент,
в съответствие с традиционното мнение, че рутинните
клинични грижи са различни от изследванията. Въпреки това, възможността за търсене, обобщаване и
манипулиране на големи количества данни чрез ЗИТ
все повече размива тези граници. Инструменти за изследване ли са системите за бързо обучение или системи за висококачествени клинични процедури? По
много важни начини те вероятно са и двете.
В хартиения свят непрозрачността на медицинската
система дава значителни защити. В дигиталния свят
всичко е видимо и откриваемо. Размиването на линиите, разделящи изследвания от рутинни клинични
грижи, повдига въпроса: кои етични поведенчески

ограничения (вече стандарт в изследователската среда) трябва да се прилагат за общи познания, получени
от данни, които се събират в хода на рутинната грижа
за пациентите.

на локалните структури на онкологични заболявания
посредством онкологични регистри, (2) електронни
медицински досиета и (3) телемедицина и подпомагане при вземане на клинични решения.

Ясно е, че записването, запазването и поддръжката на
леснодостъпни данни идват за сметка на много висока
цена, която се поема от системата на здравеопазването,
но това гарантира ли собственост върху данните и кой
реално притежава тези данни – системата на здравеопазване или пациентът? И двете страни имат разумни
претенции за това. Пациентът има определени права,
като поверителност, сигурност, вярност и навременен достъп до лична информация и здравни досиета.
Това, обаче, не засяга правата върху интелектуалната
собственост по отношение на обобщени знания, произтичащи от агрегираното използване на тези данни.
Тези прозрения, или дори права, върху интелектуалната собственост могат да имат висока научна, социална или търговска стойност. Етиката на подобни случаи
остава неясна. Системите и доставчиците на здравни
грижи поемат нови етични задължения, произтичащи
от ролята им на попечител над тези данни. Някои от
тези задължения са очертани в Кодекса за професионално етично поведение на Американската асоциация
по медицинска информатика, но остава значителна
неяснота. По-голямата част от данните на пациентите ще продължат да се намират в електронното медицинско досие. С големия набор от оперативни и капиталови разходи за поддръжка на ЗИТ и увеличените
възможности за извличане на „големи данни“, в съчетание с машинното обучение, е неизбежно вторичното
използване на данни да се преследва както за по-голямото благо на населението и общественото здраве,
така и за потока от приходи, който може да подкрепи
ЗИТ. Трябва да се прилагат както традиционните, така
и нетрадиционните похвати за етичното поведение;
трябва да решим като общество как ще постигнем
често противоречивите цели за защита на отделните
пациенти, като същевременно увеличаваме максимално нашия принос към обществото чрез оптимално използване на данни.

Ракови регистри

ЗИТ и онкологичните грижи в развиващите се страни
Основният етичен проблем в грижите за рака в развиващия се свят е недостигът. Въпреки че много от
наличните терапии могат да излекуват или значително
да удължат живота, тези терапии не са налични в голяма част от развиващия се свят. Какво трябва да кажем
на дете от африканска нация, което живее на юг от
Сахара, и което е с лимфом на Бъркит, за който знаем
че има налична евтина, силно лечебна химиотерапия,
но няма начин да я предоставим там, където се намира? Трябва ли да се счита като основно човешко право
достъпът до лечебни онкологични терапии? Страните
от третия свят имат пред себе си множество предизвикателства и бариери, които ограничават достъпа до
онкологични грижи и лечение на пациентите. ЗИТ и
технологиите като цяло играят все по-важна роля при
преодоляването на тези предизвикателства чрез три
важни механизма: (1) улесняване на проследяването

Могат да се намерят публикувани статистики за разпространението на рак във всяка държава по света, но
вероятността тези статистики да са неточни е голяма.
Това е така по много причини, но на първо място и
преди всичко тази неточност е резултат от липсата на
раков регистър. Съществена стъпка в подобряване
грижите за онкологично болните пациенти е възможността те да бъдат анализирани и преброявани. Разбирането на географската честота на рака и резултатите
са от решаващо значение за разработването на стратегии за подобряване на грижите. За съжаление, тези
пациенти не са „преброявани“ по никакъв смислен начин поради няколко основни причини.
Първо, много развиващи се страни нямат патологичен
капацитет. Например, не се извършват биопсии и не
съществуват патологични записи. Раковите регистри
се съставят на базата на патологични данни, които
осигуряват обосновано потвърждение на диагнозата.
Това е методът, използван в Съединените щати и други развити страни, където ракът е заболяване, което
изисква да бъде докладвано към националните регистри, като се използват патологичните заключения като
иницииращо събитие.
Липсата на IT структура също възпрепятства събирането и организирането на здравни данни в повечето
части от развиващия се свят. За щастие това се променя. Няколко международни организации се стремят
да помагат на държавите за разработване на ракови
регистри. Например, Международната агенция за ракови изследвания стартира глобална инициатива за
разработване на ракови регистри в страните с ниски
и средни доходи. Насочена към страните с ниски и
средни доходи, тази програма е голямо предимство за
тях. Въпреки това, много други страни също са имали
трудности да приоритизират създаването на ракови
регистри пред множеството други искания, които са
им били възложени от страна на правителствата и министерствата по здравеопазване.
В условия на ограничени ресурси, създаването на IT
инфраструктура и отделянето на служители за тази
дейност не са тривиални начинания.
Освен проблема с раковите регистри, липсата на патологично потвърждение води до други основни проблеми при грижата за рака в развиващия се свят. Помислете например за 13-годишно момче с медиастинална
маса. Без патологична диагноза не е ясно как точно да
бъде „отбелязан“ този пациент в регистъра, но по-важното е, че не се знае как да бъде лекуван правилно.
Той може да има лимфом на Ходжкин, едроклетъчен
лимфом или дори остра лимфобластна левкемия. По
този начин, дори и да съществува регистър, полезността му е съмнителна без задоволителна патологична
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информация. По същия начин често липсва и друга
ключова информация като стадия на заболяването.
Стадият при представянето на случая е от решаващо
значение за измерване ефикасността на лечението, но
често не е известен при пациентите от развиващите се
страни. В развитите страни като САЩ националните
ракови регистри имат много и различни приложения.
В него се отразяват спецификите на лечението и преживяемостта, което изобразява напредъка в лечението на рак и подчертава областите за подобрение. Получаването на тези последващи данни не е маловажно,
тъй като изисква значителни усилия и разходи. Дори е
възможно да бъде по-скъпо и трудно в развиващите се
държави, където проследяването на пациентите е неравномерно и по-трудно.
Електронни медицински досиета
Електронните медицински досиета не съществуват
в повечето развиващи се държави, но внедряването
им би било изключително полезно за тях. Например,
електронните здравни досиета значително ще улеснят
проследяването на пациентите, за да е ясно кога трябва да бъдат предприемани последващи действия или
кога е следващото им лечение, както и да се проследяват резултатите. Въпреки че съществуват електронни
здравни досиета с отворен код (open-source), все още
е необходима IT инфраструктура и персонализиране
според пациентите, включително стандарти за целесъобразност и идентифициране на подходящи пациенти, заедно с обучението на персонала за използването им. Тези бариери са високи в развиващите се
страни. На много места потокът от пациенти е непропорционален на броя служители, в частност лекари и
медицински сестри. Самото справяне с множеството
ежедневно спешни ситуации допълнително възпрепятства използването на електронни медицински
досиета. Лекарите и медицинските сестри се стремят
да документират правилно дейностите, използвайки
съществуващите методи на хартия, тъй като често те
не са запознати с електронните медицински досиета и
други компютърни технологии. Освен това, електронните здравни досиета с отворен код често не разполагат със специфични онкологични функционалности
за улесняване проследяването на туморните стадии
или прилагането на химиотерапия, което ограничава
тяхната полезност при лечението на онкологично болни пациенти. Изграждането на тези функционалности изисква познания, опит, време и средства, всяко
от които е значително ограничено в развиващите се
страни.
Телемедицина
В много държави с ниски и средни доходи има недостиг на ключов медицински персонал или напълно
липсва такъв. Този проблем едва ли ще се разреши в
бъдеще. Например, за да се осигури безопасно и ефективно лечение на пациентите при тези условия, ще
са необходими виртуални партньорства с отдалечени медицински центрове. Такъв вид партньорства са
напълно възможни и ефективни. Следните изброени
по-долу са важни компоненти на грижите.
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Медицинска онкология
Все по-голям брой страни предоставят онкологични
грижи с малко на брой или без онколози, които да се
намират на място. Това се постига чрез партньорство с
академичен раков център в друга държава. Електронните медицински досиета улесняват тази възможност,
предоставяйки достъп на служители от дистанционен
раков център до системата за лечение, за да преглеждат
медицинските досиета на пациентите при подготовка
за виртуални конференции и онкологични комисии.
Патология
Патологичният капацитет има два основни компонента – обработка и професионално тълкуване. Въпреки
че и двата компонента отсъстват в повечето развиващи се страни, те могат да бъдат предоставени виртуално, като се използва технология за телемедицина,
която включва видеоконферентна връзка и отдалечен достъп до електронни медицински досиета. Съществуват множество платформи за осъществяване
на отдалечена видеопатология. Най-добрите системи
не изискват широка честотна лента (бърз интернет)
за предаване на изображения в реално време и дават
възможност за създаване на бази данни, които да бъдат използвани за клинично лечение и изследвания.
Така остава само ограничението от физическата обработка на пробата, включваща фиксиране на тъканите,
изготвяне на парафинови блокчета, нарязване и оцветяване. Макар и значима, тази бариера може да бъде
преодоляна по-лесно, тъй като не изисква присъствие
на място (физическото присъствие) на висококвалифициран патолог.
Радиология
Образната диагностика е от съществено значение при
лечението на повечето видове рак, от определяне на
стадия и оценка на отговора на лечението, до наблюдение при рецидив и диагностициране на усложнения.
В развиващите се държави обикновените рентгенови
снимки са широко достъпни, както и ултразвуковите устройства. Компютърната томография и ЯМР са
трудно достъпни, a PET обикновено липсва поради
необходимостта от близко разположен циклотрон,
който да осигури необходимия радиоизотоп. Подобно
на патологията, радиологията също има два основни
компонента – снемане на изображения и интерпретация. Решенията за телемедицина позволяват интерпретирането да бъде извършвано дистанционно (от
разстояние), при условие че е налице необходимата IT
инфраструктура за поддържане и предаване на изображения. По този начин остава само ограничението
от радиологичното оборудване и необходимостта от
лаборанти, които да извършват сканирането. Макар и
да не е незначително, това също е постижимо в развиващите се държави, особено с финансова подкрепа
и технологична експертиза от страна на партньорски
медицински центрове.

Проследяване на пациента и последващи действия
Пациентите с ракови заболявания често са подложени на токсични терапии, водещи до краткосрочни и
дългосрочни усложнения. Те трябва да бъдат внимателно проследявани за усложнения като неутропения,
треска, мукозит и диария. В райони с ограничени ресурси много пациенти и техните семейства живеят в
среда без течаща вода или електричество, а в случай,
че разполагат с електричество е възможно да нямат
телефони. При проследяването на пациентите понякога се налага здравните работници да ходят с часове
до отдалечено място, на което живее пациентът, за да
се гарантира спазването на лекарствения прием и да
се провери за усложнения или рецидив. Мобилните
телефони спомагат за по-често и по-ефективно проверяване на пациентите, предвид относително ниската им цена дори в развиващите се държави. Използването на смартфоните за по-сложно проследяване и
диагностика е възможно, но тези функции все още са
рядко използвани при лечение на рак, дори и в страни
като САЩ. Ефективното наблюдение на пациентите,
включително придържането към терапията, оценка
на симптомите и дори отдалечено наблюдение по телефона е възможно да се осъществяват от разстояние,
благодарение на развиването и подобряването на тази
технология. Това също би улеснило проследяването на
локални модели и тенденции.

ем и поставим тук, ще допринесем и ще стимулираме
диалога по тези съществени въпроси. Това е само началото на разговора; списъкът с проблеми, притеснения и възможности е много по-дълъг от представения
тук и ще продължи да нараства. Основната задача през
следващото десетилетие е да се разгледат открито тези
въпроси.

Заключение
Този раздел предоставя общ преглед на етичните въпроси, породени от разпространението на здравните
информационни технологии в съвременните грижи за
рака и преразглежда ролята на засегнатите различия
в грижата за рака в развиващия се свят, който сам по
себе си има значителни етични последици и значение.
Целта е да генерираме значима дискусия относно проблемите, които продължават да се развиват в тяхната
важност и сложност, особено по отношение на системите за бързо обучение, като например CancerLinQ на
ASCO. Използвайки рамката на съвременната биоетика, този раздел подчертава централното напрежение и
дилемата тук: конкурентните изисквания за отделната
защита на пациентите и ползите за обществото В ситуации, в които линията между изследванията и клиничната практика все повече се размива, тази класическа
биоетична дилема придобива нов живот и значение и
изисква много размисъл и внимание в онкологичната
общност. В нашата нарастваща роля на „попечител“
на данни, как да балансираме правата на сигурност и
поверителност на хората с обществените ползи от използването на данни с по-отворен достъп, в светлината на потенциалните уроци, които трябва да се научат
за подобряване на цялостната грижа за рака? И как да
използваме разработването на здравни информационни технологии за насърчаване на справедливостта и
равнопоставеността в достъпа до грижи за рак в развиващия се свят, където ограниченията на ресурсите
възпрепятстват предоставянето дори на основни и
лечебни терапии? Не претендираме, че имаме отговорите на тези дилеми, но се надяваме, че като ги очерта-
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Въведение
Случаите на сквамозен рак на главата и шията са над
500,000 годишно в световен мащаб, като случаите в
САЩ са 40,000 до 60,000 годишно. Повечето пациенти са над 50-годишни, като заболеваемостта нараства
с възрастта; съотношението мъже-жени е 2:1 до 5:1.
Смъртността намалява след 1975 г., като подчертан и
по-бърз спад се наблюдава през последните десет години. 90% от тези видове рак имат плоскоклетъчна
хистология. Най-често разпространени са: устна кухина, фаринкс, ларинкс и хипофаринкс. Рак на носна кухина, бузи, параназални синуси, злокачествени образувания на слюнчената жлеза и различни видове сарком,
лимфом и меланом се срещат по-рядко. За България
заболяемостта за 2014 г. е 688 болни, а за 2015 г. – 642,
болестността за 2014 г е 5382, а за 2015 г. – 5030. Смъртността съответно е 327 и 339.
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Системното прекаляване с алкохол увеличава риска от
развитие на сквамозен рак на главата и шията от два
до шест пъти, а тютюнопушенето увеличава риска от
5 до 25 пъти в зависимост от пола, расата и интензитета на пушене. Съчетани, двата фактора увеличават
риска с 15 до 40 пъти. Бездимните цигари и емфието
се свързват с рак на устната кухина. Употребата на бездимен тютюн или дъвченето на бетел, със или без добавен тютюн или гасена вар (честа практика в много части
на Азия и някои части на Африка), се свързва с предракови образувания и орален сквамозен рак.
Мултифокални абнормалности на лигавицата са описани при пациенти с рак на главата и шията („полева
канцеризация“). Съществува 2% до 6% риск годишно

от втори рак на глава и шия, бял дроб или хранопровод при пациенти, преживели рак в тази област. Тези,
които продължават да пушат, са изложени на по-голям
риск. Вторите първични ракови заболявания представляват основен рисков фактор за смърт сред преживели първоначален сквамозен карцином на главата и
шията.
Ебщейн-Бар Вирус (EBV) е регистриран на практика
при всички некератинизиращи и недеферинцирани назофарингални карциноми, но не толкова системно при
сквамозни назофарингални карциноми. Заразяването с
човешки папилома вирус (HPV) се свързва с до 70% от
раковите заболявания на орофаринкса и сливиците,
както и с някои от сквамозните назофарингални карциноми. Случаите на HPV+ рак изглежда се увеличават
в редица страни, а позитивните резултати на HPV са
по-чести при рак на непушачи. Смущения във възстановяването на ДНК (напр. анемия на Фанкони, вродена
дискератоза), както и трансплантация на органи с имуносупресия, също се свързват с повишен риск от сквамозен рак на главата и шията.
ПРЕВЕНЦИЯ И ХИМИОПРЕВЕНЦИЯ
Най-важната препоръка за превенция на рака на главата и
шията е насърчаването да се прекрати тютюнопушенето и
приема на алкохол. Тъй като рискът за свързан с HPV рак
на главата и шията отпраща към наличие на множество
сексуални партньори, обучението за по-безопасни сексуални практики също може да е от полза. Може да се
обмисли профилактично прилагане на HPV ваксини на
възрастни, на лечение, което в момента подлежи на одобрение от страна на Агенцията за контрол на храните и
лекарствата на САЩ (U.S. Food and Drug administration)
за превенция на цервикален рак препоръчва (двувалентна или четиривалентна ваксина) при жени и на
генитални брадавици при мъже (четиривалентна ваксина), както и за превенция на аналните преканцерози (четиривалентна ваксина). Понастоящем се събират данни за ефекта на ваксинирането в случай на
HPV-свързан рак на главата и шията.
Премалигнени лезии в устната кухина, фаринкса и ларинкса може да са признаци на левкоплакия (бяла плака,
която не се отделя и за която няма друга очевидна причина) или еритоплакия (лесно кървящи червеникави
лезии). Тези лезии изискват биопсия и евентуална ексцизия. Рискът от левкоплакии (без дисплазия) да прогресират в рак е около 4%. Но 40% от острите дисплазии или еритоплазии прогресират до рак.
Понастоящем не съществува ефективна химиопревенция на пациенти с риск от сквамозен рак на главата
или шията. Според скорошно проучване с PPAR агонист
пиоглитазон (PPARs – peroxisome proliferator activated
receptors) са транскрипционни фактори, принадлежащи към супeрфамилията на нуклеарните рецептори.
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Като техни естествени лиганди и активатори са описани свободните мастни киселини и ейкозаноидите
– левкотриени и простагландини, както и фармакологични агенти – фибрати и глитазони, които показват
регресия или намаляване в размера на левкоплакията при
~80% от случаите. Провежда се и проучване във фаза
II. Не се препоръчва химиопревенция извън клиничните
проучвания.
АНАТОМИЯ
Опростено визуализиране на екстракраниална анатомия на глава и шия е показано на фиг. 1. Главните

части и подчасти на горния аеродигестивен тракт са
разделени в носа и параназалните синуси; назофаринкс; устна кухина; устни, венци, област на бузите,
под на устната кухина, твърдо небце и външна страна на
езика откъм папилите по гърба на езика (circumvallate
papillae); орофаринкс (OP; меко небце, сливици, основа на езика и лингвални сливици, фарингеална стена
между небцето и валекулата); хипофаринкс (HP; фарингеална стена и пириформени синуси, между валекулата и езофагеалния отвор); и ларинкс (епиглотис,
глотис и субглотисна трахея).

Фигура 1. Сагитален разрез на горния аеродигестивен тракт
(Адаптирано от Oatis CA. Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD:
Lippincott)
Познанието за дренирането на лимфа от лимфните възли в областта на шията спомага при идентифицирането на мястото на първичния тумор, когато има първоначално проявление на палпаторен лимфен възел, и при
определяне на стадия на метастазното разпространение, като по този начин хирургът или радиологът имат
възможност да планират подходящо лечение както на
първичния тумор, така и на шията. Видовете дрениране на лимфа разделят шията на няколко нива (Фиг. 2).
Ниво I включва субменталните или субмандибуларните (подчелюстни) възли, които най-често са свързани
с лезии на устната кухина или подчелюстната слюнчена жлеза. Ниво II (горни югуларни лимфни възли)
обхваща областта от основата на черепа до хиоидната кост и нерядко е област на метастазно проявление
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на назо- и орофарингеални първични тумори. Ниво
III (средни югуларни лимфни възли между хиоидната
кост и долния ръб на крикоидния хрущял). И ниво IV
(долни югуларни лимфни възли между крикоидния
хрущял и ключицата) най-често са свързани с метастази от хипофаринкса, ларинкса или по-нагоре. Ниво V
е гръбният триъгълник, включително цервикални възли по протежение на черепномозъчен нерв XI, често
свързан, заедно с областите от ниво II, в рак на назо- и
орофаринкса. Ниво VI е предната част от хиоидната кост
до югуларната ямка, ограничено от двете страни от
средния каротиден лист, и е важна област за разпространение на ларингеални и тироидни карциноми. Ниво
VII е областта на горния медиастинум и предвещава отдалечени метастази.

Фигура 2. Диаграма на шия, която показва нива на лимфните възли: ниво I – субмандибуларни (подчелюстни);
ниво II – горно югуларни; ниво III – средно югуларни; ниво IV – ниско югуларни; ниво V – гръбен триъгълник; ниво
VI – трахеоезофагеални; ниво VII – горен медиатинум, не е показан.
(От Robbins KT, Samant S, Ronen O. Neck dissection. In: Flint PW, Haughey BH, Lund VJ, et al., eds. Cumming’s Otolaryngology
Head and Neck Surgery. 5th ed. Copyright Elsevier, 2010. Използвано с разрешение.)
ДИАГНОЗА И СТАДИРАНЕ
Историята на заболяването следва да включва:
Рисковите фактори и симптомите, както са изброени в
Таблица 1:
• тютюнопушене (дневно количество, години, количество за дъвчене, продължителност на навика, настоящ
или бивш);
• алкохол (брой питиета дневно и продължителност на
навика);
• други рискови фактори;
- при непушачи с орофарингеални симптоми или цервикални възли, история за HPV или практикуване на орален секс, особено при наличие на различни партньори;
- при непушачи на възраст между 18 и 50 години, история или фамилна обремененост с анемия, анемия на
Фанкони или вродена дискератоза.
• предишни ракови заболявания на пациента или в семейството му;
• обстоен преглед на всички системи.
Клинични прояви
Симптомите най-често включват болка и/или туморно
образувание, включително в близки структури, нерви или
лимфни възли (Таблица 1). Възрастни пациенти, с който и да е от тези симптоми в продължение на повече

от 4 седмици, трябва да бъдат насочени към отоларинголог. Забавянето на диагнозата обикновено се дължи
на забавяне от страна на пациента, поредица от курсове
на антибиотична терапия за среден отит или възпалено
гърло, или липса на последващи мерки. Персистиращ
страничен симптом или твърдо цервикално образувание при възрастен пушач или сексуално активен човек
на средна възраст с риск от HPV навежда на висок риск
от сквамозен клетъчен карцином (Фиг. 3).
Physical examination
(80 % of primary tumors found)
Primary
not found
FNA
(95% likelihood of accurate
diagnosis of metastatic SCCA)

Negative
Repeat biopsy
PET/CT to direct biopsy
Consider other diagnosis

Positive
PET/CT
head/neck/chest
Endoscopy and directed biopsies
(under anesthesia if necessary)
Primary not
found-treat as
unknown primary

Definitive treatment
according to site
and stage

Фиг. 3. Туморна маса на шията
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Оценка на цервикална аденопатия при подозрение
за първичен рак

Физическият преглед на главата и шията следва да
включва:

За назофарингеален или орофарингеален рак чест
персистиращ симптом е образувание на шията, често възел в югулодигастричната област и/или гръбния
триъгълник. При напреднали лезии може да се наблюдават абнормалности на черепно-мозъчните нерви.
При проявлението не се наблюдават често отдалечени
метастази, но е възможно да се появят при назофарингеални, орофарингеални и хипофарингеални видове рак.
Най-честите области на отдалечени метастази са бели
дробове и кости; черен дроб и централна нервна система
се срещат по-рядко.

• внимателен оглед на скалп, уши, нос и уста;

Таблица 1. Симптоми при на главата и шията
1

Безболезнена туморна маса на шията

2

Одинфагия

3

Дисфагия

4

Дрезгав глас

5

Тризмус

6

Оталгия

7

Отитис медия

8

Загуба на зъби

9

Трудно напасващи се протези

10

Симптоматика от страна на краниалните нерви

11

Трудно зарастващи рани в устната кухина

• палпация на шията и устата, оценка на мобилността
на езика, определяне на ограниченията в способността
за отваряне на устата (тризмус) и палпация с две ръце
на основата на езика и пода на устната кухина;
по време на прегледа на носните пътища, назофаринкса, орофаринкса, хипофаринкса и ларинкса, е препоръчително да се използват гъвкави ендоскопи или
огледала, като се следи за симптоми като втвърдяване,
възпалено гърло или увеличени лимфни възли, неизлекувани след еднократно прилагане на антибиотично
лечение. Когато първото проявление е образувание на
шията с окултен първичен тумор, първичният тумор
може да бъде локализиран посредством клиничен или
ендоскопски преглед в ~80% от случаите;
• специално внимание трябва да се обърне на прегледа
на черепно-мозъчните нерви;
• за абнормалности, идентифицирани при разказа на
пациента за историята на заболяването и/или ендокопски, трябва да бъдат извършени следните прегледи:

Оценка на шийната аденопатия при суспекция на
първичен тумор на главата и шията:
• туморна маса на врата – физикалното изследване установява в 80% туморна маса;
• когато първичният тумор не се локализира, има 95%
вероятност за метастатичен SCCA-FNA (слабо диференциран дребноклетъчен карцином – тънкоигленна
аспирационна биопсия);
• първичният тумор не се установява – третира се като
неизвестно първично огнище;
• позитивна биопсия – PET/CT, ендоскопия и насочена
биопсия – дефинитивна терапия съобразно стадия.
Преглед при цервикалната аденопатия, когато има
съмнения за първичен рак на глава и шия

- за повърхностни кожни лезии или лезии на оралната лигавица, с неправилна форма, еритема, втвърдяване, разраняване и/или фебилност (лесно кървене)
на контролна биопсия с продължителност по-голяма
от 2-седмици, тъй като това са ранни индикатори на
тежка дисплазия, CIS, или инвазивен малигнен процес;
- клиничното стадиране на тези пациенти се извършва
на базата на прегледа при оториноларинголог и образнодиагностичното изследване. Инфилтрация на мукозата може да се установи при клинично изследване
и ендоскопия, но субмукозното разпространение на
тумора по протежение на мускулите и периневрално
около краниалните нерви се установяват най-добре
чрез ЯМР. Много често се засягат и костните структури, което е видно на КТ, когато е лизиран кортикалиса
на костта, но при инфилтрация на костния мозък метод на избор е ЯМР. За метастазите в лимфните възли
най-бързият и достъпен метод е ултразвукът, особено
когато се съпътства и с тъкноиглена аспирационна биопсия, но само ако нодулите са по-повърхностни. При
по-дълбоко разположени възли ПЕТ КТ е най-добрият
метод за оценка на всички ангажирани лимфонодули,
за отчитане на далечни метастази, както и за проследяване след лечение.

Таблица 2. TNM стадиране на SCC

Доказани методи

T

N

M

CT, MRI > PET CT

CT, MRI < PET CT

CT, MRI < PET CT

Допълнителни методи
PET-MRI,
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pCT, fMRI

При компютърно-томографското изследване на пациенти с обемни процеси в областта на главата и шията
се изследва областта от базата на черепа до клавикулите като FOV е 18 мм, срезовете обикновено са с дебелина 3 мм и са успоредни на интервертебралния диск
между С2 и С3, на истинските гласни връзки или на
хиоидната кост. Извършва се нативно и контрастно
сканиране (дуал болус техника) като закъснението е в
рамките на 17 сек. Уместно е използването на адекватни стойности на mAs (200-250mAs) и kV (100kV), с цел
по-ниското лъчево натоварване на пациента. Правят
се постреконструкции с дебелина 0,3-0,6 мм с мекотъканен и костен филтър в различни равнини. Важно
при пациенти със суспектни данни за ларингеален карцином е фонацията по време на КТ изследване, с цел
доказването на парализа на гласните връзки от туморния процес. Обикновено карциномите се представят
с нехомогенно контрастиране, като в голям процент
от случаите сред тях се установяват и зони на некроза,
като в съседство с тях хомо-, а при напреднали случаи

и контралатерално, се наблюдават уголемени лимфни
възли, в по-напреднали стадии с данни за разпад. По
отношение на ЯМР локалайзерът трябва да е на ниво
диск С4/5 или С5/6, пациента да се предупреди да не
кашля и преглъща. С цел редуциране на артефактите
от движение се използва BLADE/PROPELLER техника. Дебелината на среза е 3 мм, gap – 1 мм, FOV 16-20
мм. По отношение на секвенциите някои школи препоръчват извършването на T1W в две равнини, T2W
axial FSE FS, T1W FSE FS+CM в две равнини, допълнително DWI, други Т1W, Т2W и Т2W FS в най-малко в
две проекции, 3DT1W FS +CM и DWI TSE. При тумори в областта на небцето, пода на устната кухина или
основата на езика е уместно да се използва и сагитален
план. В по-голям процент от случаите злокачествените
тумори в областта на ларинкса и фаринкса се представят хипо-или изоинтензни в Т1, хиперинтензни в Т2,
хиперинтензни в Т1 след контрастиране, висок сигнален интензитет в DWI и нисък на ADC.

Таблица 3. ТNM стадиране

MRI > CT

При тумори на устната кухина, орофаринкса и назофаринкса;
При периневрално и периваскуларно разпространение, при инвазия на орбитата и базата на черепа.

CT > MRI

При тумори на хипофаринкса и ларинкса

Тумори на носната кухина и синусите са рядко срещани и представляват около 1% от всички злокачествени
заболявания и 3% от туморите на главата и шията. В
своята еволюция карциномът може да инфилтрира
носната кухина, орбитата, устната кухина, както и долния птеригоиден мускул. Поради това при извършване на образнодиагностично изследване трябва да
се търси наличието на следните критерии за злокачествена инфилтрация: костна деструкция, инвазия
към базата на черепа, периневрално разпространение, орбитална, интракраниална, дурална инвазии.
Основен метод за диагностика, с който се започва
при суспектни данни за обемен процес в областта на
носната кухина и синусите, е КТ. Тя служи за локализиране на първичния тумор и се използва като предоперативна карта, подпомагаща оториноларинголога в избора на най-добър достъп при функционална
ендоназална хирургия. Особено ценна е при оценка
на промените в костните структури, изразяващи се в
кортикална ерозия, деструкция, ремоделиране, склероза и задебеляване. Предвид анатомичната близост
на очната леща и щитовидната жлеза, които са силно
лъчечувствителни, както и структурата на носната
кухина и синусите, е уместно КТ изследването да се
извършва с възможно най-ниски стойности на mAs
(15-50mAs) и kV (70-100kV). Дебелината на среза е 3-5
мм с постреконструкции на 0,3-0,6 мм с костен филтър. С цел по-доброто представяне на мекотъканните
структури, предвид ниските стойности на kV, се извършват поструконструкции с по-голяма дебелина на
среза и мекотъканен филтър. Срезовете са успоредни

на орбитомеаталната линия при аксиално сканиране
и перпендикулярни на нея при първично коронарно
сканиране, което е най-информативно за хирурга и
най-добре демонстрира остиометалания комплекс.
По отношение на точното Т стадиране на тумора, разпространението му към околните органи и тъкани и
тяхната инфилтрацията, точността на ЯМР корелира
до 94-98% с хирургичната находка. Базисният ЯМР
протокол включва: T1W, T2W/T1WSE FS и T2WFSE, в
различни равнини, T1W axial, cor and sag FS+CM, при
дебелина на среза 3 мм, постоперативният мониторинг T2W TSE, T1W SE в различни равнини, 3DТ1W
GE FS (VIBE), а като допълнителни CISS, DCE и DWI.
ПЕТ КТ се използва за N и M стадирането, за оценка
на ефикасността от терапията, както и за доказване на
рецидив. Повечето тумори са хипо- или изоинтензни
на Т1 и Т2, насищат добре, като секвенциите с контраст са особено важни с цел доказване инвазия на
дурата. Потискането на мастите се използва с цел детекцията на лимфни възли и доказване наличието на
оток на костния мозък.
Туморите на паротидната жлеза са рядко срещани
и съставляват около 3% от неоплазмите на главата и
шията. Първият метод за диагностика е ултразвукът,
като се препоръчва високочестотна ехография (12Hz)
с доплер и, съответно, извършване на ТАБ. Основните ехографски критерии за суспектни за малигненост
включват: нерезки и неравни, спикуловидни очертания, хетерогенна хипоехогенна структура, наличие
на пунктиформени калцификати и васкуларизация.
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Компютърно-томографското изследване при съмнение за тумор на паротидната жлеза включва нативна и
контрастна серии, извършени с ниско дозов протокол,
с дебелина на среза 3-5 мм, като се обхваща областта
от базата на черепа до тиреоидния хрущял. Следват
постреконструкции с мекотъканен филтър и по-малка дебелина на среза. С най-голяма диагностична
стойност е магнитно-резонансното изследване, което
включва T1W SE, T2W SE в две равнини, STIR, T1W
FS+CM в трите равнини с дебелина на среза 3 мм, както и МР сиалография и DWI като допълнителни методики, като се обхваща областта от базата на черепа до
върховете на белите дробове.
Туморите на средното ухо са рядко срещани, като от
доброкачествените най-често се наблюдават гломус
тимпаникум и шваном, а от злокачествените – сквамозноклетъчен карцином. Предоперативната подготовка включва извършване на биопсия и провеждане
на КТ и ЯМР. Компютърно-томографското изследване
включва нативно и контрастно сканиране с нискодозов протокол (15-50 mAs и 70-100 kV), срезове успоредни на латералния полуокръжен канал, с дебелина
не по-голяма от 3 мм и постреконстукции с мекотъканен и костен филтър. Търси се наличие на мекотъканна маса в тази област, както и ерозия на костни структури – скутум, слухови костици, тъпанчева кухина,
мастоиден кортекс, лабиринт. Магнитно-резонансното изследване се явява метод на избор, като най-добре
демонстрира тумора и неговата експанзия (шваномите обикновено са хипоинтензни в Т1 и показват много
изразено насищане при контарстиране), периневралното му разпространение, ангажирането на менингите, представя отношението му към околните анатомични структури – канала на лицевия нерв, каротидния канал, югуларния булб, сигмоидния синус, което е
особено важно за определяне на оперативния подход.
Протоколът обикновено включва T1W в две равнини,
T2W, axial FLAIR, DWI, axial CISS или 3D FIESTA за демонстрация на краниалните нерви.
Хирургична биопсия на образувание по шията преди ендоскопия е противопоказано, ако има съмнения за сквамозен клетъчен карцином. Тя може да влоши локалния
контрол, да увеличи нивото на отдалечени метастази и
да намали цялостното ниво на преживяемост посредством евентуално разпространяване на заболяването
по време на биопсията. Хирургичната биопсия не осигурява никаква допълнителна информация спрямо
FNA, като за определянето на стадия и планирането на
лечението е показана директната ларингоскопия. Тъканната диагноза, получена посредством FNA биопсия
на възела, притежава чувствителност и специфичност,
клонящи към 99%. Трябва да се отбележи обаче, че негативна FNA или негативна гъвкава ендоскопия не изключват наличието на тумор.
Специализираните тестове включват имунооцветяването за туморно супресорен протеин p16 и in situ хибридизация за HPV за орофарингеален карцином, както и тъканни EBV IgA и ДНК изследвания за назофарингеален карцином. Лабораторните тестове, които
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обикновено се правят преди началото на терапията,
включват пълна кръвна картина, тестове за функция на
бъбреци и черен дроб, изследване на калций и магнезий
в кръвта (ако е предписана химиотерапия с платина),
основни изследвания за функция на щитовидната жлеза и тест за бременност при жени в детеродна възраст.
При пациенти с необяснима анемия и/или микроофталмия е препоръчително да се обмисли митомицин
C тест за хромозомна нестабилност за анемия на Фанкони, тъй като химио- и лъчетерапията са противопоказани. Трябва да се направи дентален преглед и ако е
необходимо, да се извърши екстракция на зъби 10 до 14
дни преди планирано лъчелечение. Трябва да се направи
оценка на говор, преглъщане и аудиометрия.
СТАДИРАНЕ
Клиничното стадиране се базира на физически и ендоскопски прегледи и образни тестове. Използват се системите за стадиране на Американския комитет за рака
(American Joint Committee for Cancer, AJCC) или Международния съюз за борба с рака (Union Internationale
Contre le Cancer, UICC) (тумор, възел, метастаза [TNM],
стадий I до IV). Класификацията на AJCC прилага допълнително разделяне на най-авансиралите стадии: IVA
(средно напредвал), IVB (много напреднал) и IVC (на
отдалечени метастази).
Стадирането на първичните тумори е различно за всяка
локация в областта на главата и шията, въпреки че има
и общи елементи. Консултации за подробности се правят в наръчник за стадиране на рака на AJCC (The AJCC
Cancer Staging Manual). Т класификацията показва големината на първичния тумор. За първични тумори в
устната кухина, хипофаринкса и орофаринкса лезиите с
диаметър до 2 см са T1, 2 до 4 cм са T2, а по-големите
от 4 cм се класифицират като T3. За ларингеални карциноми с ограничено поражение на една или повече
локации, стадирането е съответно T1 и T2, докато
обездвижване на гласните струни или пространството
пред епиглотиса, с първична локализация в ларинкс
или хипофаринкс, сочат поне стадий T3. Лезии с местно поражение на съседен хрущял, кост или меки тъкани показват стадий T4. N класификацията е обща
за всички първични локации, с изключение на назофаринкса. Засягане на който и да е лимфен възел показва
най-малко стадий III. Наличие на единичен ипсилатерален
лимфен възел от 3 или повече сантиметра, множество
ипсилатерални лимфни възли от всякакъв размер или
контралатерални лимфни възли от всякакъв размер, се
класифицира като стадий IV, независимо от T. Наличието на отдалечени метастази (M1) сочи стадий IVC.
Засягане на медиастинален лимфен възел се приема за
отдалечена метастаза. Степента на диференциация на
тумора не показва пряка връзка с изхода и не се взема
предвид, когато се стадира рак на главата и шията.
ПРОГНОЗИ
Най-важният фактор при определяне на прогнозата е стадият при поставяне на диагнозата. Преживяемостта от
5 години за пациентите в стадий I надхвърля 80%, но

е под 40% при стадий III и IV. Повечето пациенти показват локално авансирало заболяване, включващо един
или няколко лимфни възела от едната или от двете страни на шията. Наличието на палпируем лимфен възел
на шията в общия случай намалява степента на преживяемост с 50% в сравнение със същия T стадий без
видим възел. Прогнозите за орофаринкс, свързан с HPV,
дори когато е локално авансирал, са с около 30% до
50% по-добри от подобни ракови заболявания, които не
са свързани с HPV, но този по-добър изход се намалява
при пушачите. На подгрупа пациенти с конгломерат от
лимфни възли се дава по-лоша прогноза. Повечето рецидиви се появяват локорегионално. Отдалечените метастази по-често се наблюдават по-късно в хода на забо-

ляването или като част от релапс на заболяването, след
успешно първоначално лечение, и включват най-вече
бял дроб, кости и по-рядко черен дроб. Втори първичен рак след стадиран рак на главата и шията при пушачи обикновено се появява в областта на главата и
шията, белия дроб или хранопровода и може да представляват значителен риск за смъртност след лечение
на първоначалния рак на главата и шията. Напоследък изглежда има спад на случаите на втори първичен рак при пациенти със стадиран орофарингеален
рак. Това може да се дължи на по-висока честота на
HPV-свързани орофарингеални ракови заболявания,
както и на вероятността тези пациенти да са по-малко
заклети пушачи.

ЛЕЧЕНИЕ
На Таблица 4. е показан алгоритъмът на лечение.
Squamous cell carcinoma of
the head and neck

Early stage
(stage I, II)

Surgery of
radiation

Orofarynx
Tumor HPV+
Organ
preservation
therapy:
Consider
clinical trail
or
Surgery+RT
Chemo RT
Cetuximab RT

Larynx

Tumor HPV-

Locally advanced stage
III, VI(M0)

Resectable

Oral cavity

Unresectable

Hipopharynx

Surgery followed by
RT or Chemo RT

Organ
preservation
therapy:
Surgery+RT
Chemo RT
Cetuximab RT
or
Clinical Trail

PS 0-1

Chemo RT or
induction
chemotherapy
followed by RT+chemotherapy in
responders

PS 2-3
RT alone
or
Paliative
chemotherapy
or Supportive
care

Таблица 4. Алгоритъм на лечение на сквамозен рак на главата и шията
Изборът на лечение зависи от стадия и локализацията,
както и от състоянието на пациента. Общо взето при
пациенти в ранен стадий на заболяването (I или II) за повечето локализации добри резултати дават както оперативна намеса, така и лъчетерапия. Изборът на терапия зависи от опита на лекаря, предпочитанията на пациента и
функционалния резултат. За 60% от пациентите с локално авансирало заболяване (Т III, IVиM0) се препоръчва
комбинирана терапия. Би могло да се включи първоначална оперативна намеса с последваща лъчетерапия
(с или без съпътстваща химиотерапия), лъчелечение със
или без съпътстваща системна терапия и неоадювантна

химиотерапия, следвана от лъчелечение със или без
съпътстваща системна терапия. При орофарингеален и
ларингеален рак са докладвани тестови образци въз основа на отговора към един цикъл неоадювантна химиотерапия и биомаркери при избрани пациенти за химио-лъчетерапия или операция и лъчетерапия.
Пациенти с рецидивна локорегионална болест или единични метастази в черен дроб са показани за оперативно
лечение. Някои пациенти е най-добре да бъдат лекувани
с лъчетерапия. Нерезектабилен рецедивен рак или случаи на отдалечени метастази обикновено се третират
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със системна терапия в палиативен аспект. Пациенти
със сквамозен рак на глава и шия трябва да бъдат преценени преди да бъде започнато лечение, като прегледът
се осъществява от мултидисциплинарен екип, в който
има отоларинголог или онкохирург на глава и шия, специалист по онколъчетерапия, медицински онколог, зъболекар, специалист по храненето, патолог, специалист
за говор и преглъщане и персонал, провеждащ рехабилитация.
Хирургично лечение
Обемът на хирургичната процедура се определя най-вече
от големината на тумора и засегнатите структури. Резектабилността зависи от опита на хирурга. Като цяло, един
тумор се смята за нерезектабилен, ако туморът е невъзможно да бъде отстранен радикално, или че след
операцията, въпреки адювантната терапия, не може
да бъде постигнат локален контрол. В общия случай,
ако е засегната основата на черепа, птеригоидната кост,
превертебралната фасция и дълбоката шийна мускулатура, и/или сънната артерия, не може да се очаква добър
резултат при хирургична намеса или друг метод. Засягането на тези структури може да бъде индицирано, чрез
клинични показатели като ограничено движение на очите, тумор, засегнал птеригодната вдлъбнатина, тежък
тризмус, фиксация на ларинкса към предгръбначни
прешлени, краниални невропатии.
T1 и T2 лезии на устната кухина, орофаринкса и хипофаринкса може да са податливи на широка локална
ексцизия и дефекта да бъде възстановен чрез първично или вторично заздравяване, присаждане на кожа
или локална реконструкция на тъкан. Ограничен
карцином in situ и T1 и T2 лезии на ларинкса може да
се третират чрез микроларингоскопска ексцизия на
лигавицата или кордектомия. T2 и някои T3 типове
рак могат да бъдат третирани чрез различни видове
външни процедури, включващи супраглотисна хемиларингектомия или обширна частична ларингектомия. В последно време се проучват по-нови технологии
за трансорален и трансназален ендоскопски хирургичен
подход за резекция на карциноми тип T1, T2 и някои T3,
засягащи орофаринкса, ларинкса, параназалната област
и областта на основата на черепа. Приложимостта и резултатите от трансорален лазер и трансорална хирургическа намеса чрез робот (TORS), съчетани с дисекция на
шията и лъчетерапия, предлагат алтернативен подход
на химио-лъчетерапията при запазващо функциите лечение на някои T1/T2 орофарингеални и супраглотисни първични тумори, като се предлагат различни изпитвания за сравняване на тези лечения, провеждани
в различни медицински институции. По-екстензивна
хирургическа намеса, особено ако е засегната функцията на езика, устната кухина или орофаринкса, може да
изисква свободно кожно-мускулно или микросъдово
ламбо, за да се постигне функционална реконструкция
на дефицити, засягащи лигавица, инервиран мускул и/
или кост. Все пак, както ще стане ясно по-нататък, с
прилагането на първична терапия със съпътстваща
химиотерапия за авансирали T3/4 карциноми на ларинкса, назофаринкса, орофаринкса и хипофаринкса,
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хирургичната интервенция се използва и за третиране
на авансирал рак на шията (N2, N3) и за отстраняване
на неотговарящи на лечението или рецидивни тумори.
Дисекцията на цервикалните лимфни възли може да
бъде избирателна или терапевтична. Избирателната
дисекция на шия се прилага при първоначална интервенция на пациенти с клинично негативна шия, когато
рискът от микроскопски позитивен лимфен възел е
поне 30%. Терапевтичната дисекция на шия се прилага при клинично очевидни образувания по време на
първоначално оперативно лечение или персистираща
туморна маса, радиографски или PET абнормалности
след неоадювантна или съпътстваща химиотерапия.
Дисекциите на цервикален лимфен възел се класифицират на радикални, модифицирано-радикални или селективни.
Радикалната дисекция включва отстраняване на
всички лимфни възли на шията от нива I до V, включително отстраняване на вътрешна югуларна вена,
акцесорен нерв и стерноклеидомастоиден мускул. Заради ексесивната болезненост при загубата на раменна
функция, тази операция се прилага най-вече при много
напреднал стадий като N2 или N3 с екстракапсуларен
растеж, засягащ CNXI и стерноклеидомастоидния мускул. Модифицирано-радикалната дисекция запазва
една или повече от нелимфните структури, обикновено CNXI без или със стерноклеидомастоидния мускул.
При селективната дисекция на шия се отстраняват само
определени нива на лимфни възли, съобразно конкретния лимфен дренаж от първичното място и неналичието на екстракапсуларен растеж. При липса на аденопатия
при палпация, и без да са налични CT или PET данни за
клинично засегнати възли, има по-малка от 10% вероятност за поява на метастази във възлите извън границите на селективна дисекция на шията. В момента се
тества прилагането на дисекция на сентинелния лимфен
възел и PET скан при диагностика на позитивни лимфни възли при пациенти с клинично негативни клинични прегледи на шия.
Лекарственото лечение, прилагано в България при
тумори на глава и шия, включва следните локализации:
1. Тумори на устните и устната кухина (включително
език и тонзили).
2. Тумори на фаринкса (епифаринкс, орофаринкс, хипофаринкс).
3. Тумори на ларинкса.
4. Тумори на носната кухина.
5. Тумори на параназалните синуси.
Човешкият папилома вирус (HPV) серотип 16 е рисков
фактор за развитие на карцинома на орофаринкса.
Около 50% от пациентите с карцином на орофаринкса
съдържат HPV 16 DNA. Експериментално е установено, че HPV серотип 16 се интегрира в генома на човешки епителни клетки и ги пренастройва към синтез
на онкопротеини. HPV също инактивира р53. Молекулярнобиологична характеристика: HPV 16 DNA в

40-70% при сквамозен и в около 60% за верукозвен
карцином на орофаринкса, докато в нормална орална
мукоза вирусната ДНК е едва в 1%.
HPV в туморите се изследва чрез:
in situ хибридизация;
р16 имунохистохимия.
PCR тест (Polymerase Chain Reaction) – полимеразна
верижна реакция за детекция на HPV, дори и в много ниски концентрации, като същевременно определя
конкретния вирусен субтип 2.
Мутация в р53, водеща до инактивирането му, се установява в 40-70% от пациентите с карцином на глава и
шия. Установена е правопропорционална зависимост
между нивото на мутиралия р53 и преживяемостта,
независимо от стадия на заболяването. За разлика от
туморите при пушачи, при които се наблюдават мутации в р53, HPV-позитивните тумори съдържат див
тип р53. Те са най-често тумори на орофаринкса и са
по-чувствителни на лъче- и лъче-химиотерапия, отколкото останалите HPV-негативни.
Изследователите продължават да търсят връзката
между HPV и рак на главата и шията, възможността
да бъде използван като прогностичен и предиктивен
маркер, както и ролята на ваксините, които понастоящем се използват за предотвратяване на цервикален,
вагинален, вулварен и анален рак.
Свръхекспресия на EGFR се наблюдава в около 90% от
плоскоклетъчните карциноми и е индикация за резистентност към лъче- и химиотерапия, поява на ранни
рецидиви и ниска преживяемост.
ALK пренареждане – тези карциноми са кандидати за
таргетна терапия. Тези изследвания не са рутинни и
към момента няма утвърдена терапия.
Между отделните органи на главата и шията има тясна връзка и възможност за бързо проникване в съседство. При наличие на шийни метастази и неизвестно
първично огнище пациентите са показани за PET/CТ.
Лечение на локално авансирал карцином на главата
и шията (без назофаринкс):
1. Оперативно лечение + адювантна ХТ или ЛЛ.
2. При иноперабилност: съчетано лечение – цетуксимаб 400 mg/m² и.в., последвано от 250 mg/m² седмично
+ ЛЛ или цисплатин 50 mg/m² на всяка седмица от ЛЛ;
3. Последователно лечение:
- индукционна ХТ (доцетаксел + цисплатин + 5-флуороурацил – TPF) с последващо лечение с цетуксимаб
+ ЛЛ;
- само ЛЛ.
Ефективността на цетуксимаб е доказана в поредица
от клинични проучвания.
Цетуксимаб е единствената таргетна терапия, утвърдена за плоскоклетъчни карциноми на глава и шия, с

изключение на карцинома на назофаринкса.
Лечение на рецидивирал и/или метастазирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия (без назофаринкс):
1. Цисплатин+флуороурацил +/- цетуксимаб през 3
седмици цисплатин – 100 mg/m² в ден 1; 5-флуороурацил – 1000 mg/m² в дни 1-4; цетуксимаб – 400mg/m²,
последвана от 250 mg/m² седмично.
2. Цисплатин+доцетаксел през 3 седмици цисплатин –
75 mg/m² в ден 1; доцетаксел – 75 mg/m² в ден 1. (TP).
3. При локален рецидив: оперативно лечение; повторно облъчване +/- ХТ.
Лечение на назофарингеални карциноми:
1. Неоадювантна химиотерапия: в стадий ІІІ и ІV А,
В се провежда съчетано химио-лъчелечение (цисплатин-базирани схеми).
2. Адювантна химиотерапия: след радикално оперативно лечение; след проведено дефинитивно лъчелечение при болни в стадий III.
Схеми: цисплатин + флуороурацил (PF); цисплатин +
паклитаксел; цисплатин + паклитаксел + ифосфамид/
месна.
3. Лечение на метастатично заболяване:
I линия – използват се същите схеми, както при предходните стадии на заболяването;
II линия – системна терапия при метастатично заболяване +/- локален рецидив;
Имунотерапия:
1. Nivolumab – 3 mg/kg I.V., през 14 дни (при прогресия
след повече от 6 месеца след последна доза на платина-базирана терапия).
2. Pembrolizumab – 200 mg I.V. през 21 дни (при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 с ≥ 50% TPS
и прогресират по време на или след платина-базирана
химиотерапия).
Продължава до прогресия или неприемлива токсичност.
Бъдещите насоки на лечението на туморите на глава и
шия включват:
Комбинирани терапии. Повечето изследвания за рак
на главата и шията са насочени към комбиниране на
различни видове лечение, за да се подобри ефективността на лечението и качеството на живот на пациента.
Генна терапия. Генната терапия е целева форма на
лечение, при която се използва биологична манипулация на ген, за да се променят части от генетичен код.
Въпреки че генната терапия е сравнително нова, тя
изглежда показва обещаващи резултати за лечение на
рак на главата и шията.
ЛЪЧЕТЕРАПИЯ НА ТУМОРИ НА НАЗОФАРИНКС,
МЕЗОФАРИНКС, ХИПОФАРИНКС, СЛЮНЧЕНИ
ЖЛЕЗИ, ЛАРИНКС
Основни принципи на лечение
Определени спрямо областта на възникване на първичния тумор, повечето неоплазми в тази група за
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Р. България отговарят на критериите на СЗО за редки заболявания (честота < 5/100000 от населението, с
изключение на карциноми с определена локализация,
напр. на ларинкс). Подходящият лечебен подход при
всеки болен се определя индивидуално, след подробно
стадиране на заболяването и обсъждане от мултидисциплинарен екип, включващ основно хирург, лъчетерапевт, медицински онколог (химиотерапевт), патолог,
образен диагностик. Радикалното лечение (целящо
излекуване) при солидните злокачествени тумори на
главата и шията по принцип се прилага при липса на
(множествено) далечно метастазиране по хематогенен
път и може да бъде хирургично, лъчево или комбинация от двата метода. Те осигуряват обща 5-годишна
преживяемост от около 50-55% средно, като на двата
края са различни локализации – при назофарингеалния карцином 5 г., ОП е 75%-85%, докато при карцином на хипофаринкса тя рядко надминава 15%. Указаната горе 5-годишна преживяемост означава, че при
приблизително половината от болните се очаква прогресия на болестта с рецидив или метастазиране.
Място на лъчелечението
Лъчелечението по радикална програма може да бъде
дефинитивно, когато се прилага като основен лечебен метод при наличен тумор, или следоперативно
– когато туморът е отстранен. Общо като принцип
се цели реализиране на доза от 66-70 Gy в туморната
тъкан (първичен тумор и регионални метастази при
дефинитивно лечение), 60 Gy следоперативно и, съответно, по-ниска доза в субклиничните рискови зони.
Конкретно прицелният мишенен обем и лечебната
доза при лечение на авансиралите тумори на глава и
шия са както следва: (i) лечебната доза за областта на
видимо туморно разпространение (първичен тумор и
регионални метастази) е ОД от 66 Gy до 70-72 Gy, при
конвенционално фракциониране (облъчване веднъж
дневно, петкратно в седмицата); (ii) зоната на възможно локално субклинично разпространение на тумора
и високорискови за метастази лимфни възли следва
да се облъчат до ОД 60 Gy, докато (iii) регионалният
лимфен басейн, с умерена до ниска вероятност за дисеминация на заболяването, следва да се облъчи с доза
54-56 Gy ОД. Освен конвенционалното фракциониране са възможни и режими с променено такова, като се
цели аналогична биологично еквивалентна доза. Има
основания за прилагане на хиперфракционирано и/
или акцелерирано лъчелечение, но поради технически
и логистични изисквания това е приложимо във малък брой онкологични центрове.
В съвремието се препоръчва прилагането на модулирано по интензитет лъчелечение (МИЛЛ), което дава
възможност за щадене на критичните органи в областта, а в мишенните обеми се реализира терапетичната
доза в пълнота. При дефинитивно ЛЛ или следоперативно, но с данни за нерадикална операция, се препоръчва прилагането на техника за симултантен сюрдозаж (SIB, simultaneously integrated boost), при която
видимата туморна тъкан се облъчва с по-висока дневна фракция (обичайно м/у 2,12 и 2,3 Gy), т.е. се реа-
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лизира различна доза в рамките на облъчвания (т.нар.
dose painting). SIB и рамерът на дневната доза в тумора
следва внимателно да се преценяват за всеки отделен
случай, като се държи сметка за големината на обема
и функционалната зона на лигавиците от горния аеродигестивен тракт, които получават такова третиране
– поради факта, че това води до засилване на острата
лъчева токсичност в зоната и, от своя страна, влошава
нутритивния и общ статус на болните. Извършването
на протективна гастростомия се предприема като мярка срещу малнутрицията и влошения водно-електролитен баланс и следва да се прилага при индикации от
всеки един екип лекуващ такива болни.
Лекарственото лечение самостоятелно не е радикален
метод на лечение, но навлезлите съвременни медикаменти значимо удължават преживяемостта с подобрено качество на живота. Класическата химиотерапия
при карциномите на глава и шия е Cisplatin базирана,
като в комбинация се ползват още 5-FU, таксани и
по-рядко carboplatin, methotrexate, hydroxyurea. В момента значим напредък при рецидивирало заболяване
е постигнат с таргетна анти-EGFR терапия (cetuximab)
и навлизане на имунотерапията.
Токсичност на лъчетерапията
С напредъка в планирането и прилагането на лъчелечение, токсичностите, свързани с радиацията, са
по-малко в сравнение с две десетилетия по-рано.
Общата остра токсичност по време на лъчетерапия
включва дерматит, мукозит, загуба на вкуса, ксеростомия, дисфагия и загуба на окосмяване. Рядко се наблюдава намаляване на слуха. Дентален преглед с евентуално отстраняване на зъби е наложително да се
извърши преди лъчетерапията, защото вадене на зъб
в подложената на лъчение мандибула може да доведе
до остеонекроза. Пациентите с естествени зъби получават профилактично флуорид. За пациентите, подложени
на лъчетерапия, има голям риск от разваляне на зъби
вследствие на ксеростомия, причинена от нараняване
на слюнчените жлези, както и увреда на лигавицата. Детоксикиращи средства като амифостин и пилокарпин не
показват устойчива способност за намаляване на ксеротомията. IMRT техники, които позволяват намаляването
на дозата при паротидните жлези, имат по-голям успех.
Подобно, постоянна дисфункция на преглъщането може
да бъде избегната, като се намали дозата върху фарингеалната мускулатура. Профилактичните прегледи при
говорен терапевт, както и прегледите преди и след курса
на лечение, също помагат за превенция и облекчаване на
дисфагията при тези пациенти.
Конкомитанта химио-лъчетерапия
Лъчетерапия с конкомитантна химиотерапия се прилага с намерението за запазване на орган, когато хирургична интервенция би застрашила гласова или
преглъщаща функция. Използва се и при пациенти в
стадий IVB на болестта в опит да се повлияе на пациент, при
когото хирургичната намеса не е добър вариант (при пациент, който не е медицински подходящ за операция или

ако карциномът е определен като нерезектабилен),
или стадий IVC, когато – макар и палиативен – е търсен локален контрол. Проучвания преценяват приложението
на химиотерапия преди лъчетерапия или хирургична
интервенция (тоест, неоадювантна или индукционна
химиотерапия), вместо хирургична интервенция (тоест, конкомитантно химиотерапия и лъчетерапия),
или след операция (тоест, адювантна химиотерапия
и лъчетерапия). Основанията за едновременно прилагане на химиотерапия и лъчетерапия се базират на
експериментални данни за синергизъм между химиои лъчетерапията, които са теоретично предвидени от
намесата на химиотерапията в редица вътрешноклетъчни, предизвикани от лъчетерапията стрес-респондиращи пътеки, свързани с апоптоза, пролиферация

и ДНК възстановяване. Тази стратегия за лечение е
подкрепена от наблюдението, че някои химиотерапевтични агенти (цисплатин, 5-флуорацил [5-FU], таксан
и хидроксиуреа) могат да предизвикат сензитивност към
лъчетерапия и да увеличат броя на унищожените ракови
клетки. Цисплатинът, най-детайлно проученото лекарство при голям брой рандомизирани изпитвания, има
предимството да не причинява мукозит като токсичност;
въпреки че като ускорител на лъчелечението, той повишава причинения от облъчването мукозит.
Лъчелечение, приложено успоредно с химиотерапия
или анти-EGFR антитяло цетуксимаб, има индикации
за подобряване на преживяемостта при пациенти с
авансирал рак на главата и шията (Таблица 5).

Таблица 5. Комбинирани режими
Схема
Cisplatin 100 mg/m²
Всеки 21 ден по време на облъчването
Carboplatin AUC 1-2 iv
с paclitaxel 35-50 mg/m² реакция
Cetuximab натоварваща доза 400 mg/2 IV последвана от
250mg/m² седмично IV

Рандомизираните клинични изпитания и метаанализът сочат, че за локално авансирал сквамозен клетъчен карцином на глава и шия, конкомитантна химиолъчетерапия (с цисплатин) осигурява малко, но важно предимство в преживяемостта с около 8% за 5 години, в сравнение с приложена само лъчетерапия. U.S.
Intergroup сравни конкомитантно прилагане на цисплатин и лъчетерапия със сплит терапия, редуваща лъчелечение и цисплатин и 5-FU със стандартно самостоятелно
лъчелечение при пациенти с нерезектабилен сквамозен
рак на главата и шията и се установи, че едновременното
прилагане на цисплатин по 100 mg/m² на всеки 21 дни с
дневно облъчване (пет дни в седмицата), значително
подобрява нивото на преживяемост. Едновременното
прилагане на цисплатин и лъчелечение също така се
свързва с по-висока степен на запазване на ларинкса
при локално авансирал рак на ларинкса, в сравнение с
отделно лъчелечение. По-чести дози на цисплатин (т.е.
седмични или всекидневни) имат за цел да увеличат
чувствителността и са област на активни проучвания.
Рандомизирано проучване на неоадювантен цисплатин и 5-FU, последван от лъчелечение, от една страна, и едновременно прилагане на цисплатин и 5-FU с
лъчелечение при пациенти с нерезектабилен рак на
главата и шията, показват подобни нива на преживяемост, но подобрен локорегионален контрол на конкомитантната терапия. Предоставени са резюмирани резултати от пациенти с II до IV стадий резектабилен рак,
като се сравнява таксан-базиран троен неоадювантен
курс на лечение, последван от лъчетерапия и конкомитантен седмичен прием на карборлатин (или ускорено
бууст облъчване със седмичен прием на доцетаксел) с
конкомитантно ускорено бууст облъчване с цисплатин,
прилаган на всеки 21 дни. Фаза III на клиничното проучване не показва разлика в тригодишната преживяемост,

Токсичност
Бъбречна дисфункция, повръщане, дехидратация, мукозит,
слухови нарушения
Миелотоксичност, мукозит
Акноформен обрив, алергична реакция

като лошия напредък е причина за спиране в ранен етап.
Фаза II на клиничното проучване, при което се сравнява
облъчване, приложено едновременно с доцетаксел, 5FU
и хидроксиуреа, и двете давани всяка втора седмица с
или без неоадювантна таксан-базирана тройна химиотерапия, показват по-добра преживяемост, свободна от
болест, но подобна цялостна преживяемост за неоадювантната терапия. Впоследствие може да се обмисли
конкоминантна платина-базирана химио-лъчетерапия при пациенти с нерезектабилен авансирал рак на
главата и шията в добро общо състояние.
Конкомитантно химио-лъчелечение с таксани, съчетани
или с 5-FU, или с цисплатин, дават обещаващи резултати, както и курсовете на лечение, съдържащи 5-FU
и хидроксиуреа с конкомитантна лъчетерапия по два
пъти дневно, като и химиотерапията, и лъчелечението се прилагат едновременно всяка втора седмица.
Агенти, инхибиращи EGFR сигнализацията, са оценени
като ускорители на лъчението при сквамозен рак на главата и шията. Над 90% от случаите на сквамозен рак
на главата и шията експресират EGFR, а повишената
експресия следва да се свързва с по-лошите нива на преживяемост след лъчетерапията. Установено е, че EGFR
инхибиторно-моноклонално антитяло цетуксимаб дава
по-добри резултати и преживяемост от тази след прилагане на самостоятелно лъчелечение, въпреки че над
50% от участниците в проучването са с орофарингеален първичен тумор – вид, който преди се свързваше
с по-добра реакция спрямо лъчелечение. За разлика от
проучванията, сравняващи лъчелечението с или без
химиотерапия, няма редукция на отдалечените метастази в терапията с цетуксимаб. Продължават клиничните проучвания с комбинации от EGFR инхибитори,
с лъчелечение и със стандартни химиотерапевтични

85

агенти. Предварителните доклади за RTOG 0522 не показват подобряване в свободния от прогресия период
и общата преживяемост, в допълнение от цетуксимаб
към стандартно цисплатин-базирано химио-лъчелечение, въпреки че се очакват по-завършени резултати.
Скоростни проучвания дават основания да се мисли,
че за отговор са важни допълнителни молекулярни
промени в допълнение към EGFR, например нуклеарния фактор kappaB (NFκB), сигнална трансдукция
и транскрипция-3 (STAT-3), и инактивация или мутация
на туморен супресор p53, мутация или свръхекспресия
на MET, както и ЕМТ преходи. Агенти, които таргетират
тези пътеки индивидуално, като бортезомиб, квинакрин (NF-κB, p53) и STAT примка, показват ограничена
активност.
Следоперативна/адювантна терапия
Решението да се приложи адювантна лъчетерапия или химио-лъчетерапия обикновено е в зависимост от хистологичния резултат. Когато операцията е основният метод на
лечение, следоперативната лъчетерапия или химио-лъчетерапия се предпочита в следоперативния период.
Адювантен, съпътстващ циспластинов режим, и лъчение при пациенти с висок риск от рецидив след оперативна интервенция се изследва както в Европа, така
и в САЩ. И при двете изследвания се установява предимство в локорегионалния контрол и свободната от
заболяване преживяемост при пациенти, които се третират с адювантен успореден режим с циспластина и
лъчелечение вместо само лъчелечение. Европейското
изследване също така установи много добри резултати в
цялостната преживяемост, което при американското изследване не се наблюдава. Както първоначалният анализ,
така и последвалият вторичен анализ на събраните данни
от двете изследвания показват, че предимствата са особено видими и устойчиви при пациенти с позитивно поле
или екстракапсуларно прорастване на тумора. Eто защо
тази популация се смята за намираща се в голям риск за
рецидив и обикновено се препоръчва следоперативна съпътстваща циспластин-базирана химио-лъчетерапия. От
друга страна самостоятелното прилагане на лъчелечение обикновено се препоръчва на пациенти, за които
е преценено, че са в среден риск за рецидив, T3–4/N0,
множество позитивни възли (без екстракапсуларно
прорастване), перинервна или лимфоваскуларна инвазия, или орофарингеални видове рак с цервикално ниво
на възлите IV или V. Продължават изследванията за
установяване на влиянието на добавения цетуксимаб
към следоперативната лъчетерапия при пациенти със
средни рискови фактори.
Индуктивна/неоадювантна химиотерапия, последвана от лъчетерапия
Предимствата на индуктивната (неоадювантна) химиотерапия включват редукция на туморния обем, което потенциално позволява по-ефективен контрол при хирургична интервенция или лъчетерапия, както и запазване
на органа, макар и с цената на повишена токсичност,
финансов ресурс и продължителност на лечението.
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Индукционната химиотерапия също така се използва
експериментално като предиктивен индикатор на ползата от химио-лъчетерапията – повлиялите се пациенти
получават окончателна химио-лъчетерапия, а неповлиялите се биват подложени на оперативна интервенция,
последвана от лъчетерапия. В стадий III и IV на рак на
ларинкса и хипофаринкса, химиотерапията, последвана
от лъчетерапия, в сравнение с ларингектомия, последвана от лъчетерапия, не показва намаляване на цялостното
ниво на преживяемост, а запазването на ларинкса е постигнато при две трети от преживелите пациенти, подложени на химио-лъчетерапия. Последваща хирургична
намеса е била приложена при една трета от пациентите
с рак на ларинкса, лекувани с химио-лъчетерапия, поради което е необходимо редовно следене, за да се прецени
дали се налага операция. При рак на ларинкса съпътстващата терапия с цисплатин и лъчелечение показва по-добър локален контрол и запазване на органа, но не подобрява преживяемостта в сравнение с неоадювантната
химиотерапия, последвана от лъчетерапия или само
лъчетерапия.
Напоследък са проведени няколко различни проучвания
за комбинации от таксан, платина и 5-FU като индукционна терапия преди лъчелечение или преди конкомитантна химио-лъчетерапия. Проучване във фаза III
при рак на устната кухина, орофаринкса, хипофаринкса и
ларинкса в стадий III и IV показва подобрение в периода
на свободно от заболяване време, както и на цялостната
преживяемост след допълнителна терапия от 32.5 месеца за пациенти, поставени на химиотерапия с цисплатин, 5-FU и таксан в сравнение с цисплатин и 5-FU четири курса преди самостоятелна лъчетерапия. Второ
проучване използва цисплатин и 5-FU с или без паклитаксел за три курса, последвани от химио-лъчетерапия
с висока доза цисплатин на 1-и, 22-и и 43-и ден, ако
отговорът е минимум 80%. Това проучване също така
сочи, че цялостното ниво на отговор (първоначалната
крайна точка на проучването) е подобрено (33% vs. 14%)
при тройно въздействие. При средна продължителност
на допълнителната терапия от 23 месеца, все още няма
утвърдени данни за преживяемост. Проучване във фаза
III рандомизира нерезектабилни или органозапазващи
пациенти към индукционна терапия с цисплатин и 5-FU,
с или без доксетацел, последвана от лъчетерапия със
седмично приложение на карбоплатин от AUC 1.5., със
средно време на допълнителна терапия от 42 месеца,
лечението с адювантна терапия с три медикамента показва 30% подобрение в преживяемостта.
Индукционна терапия с таксан, платинен агент и 5-FU
комбинация показва ниво на отговор up до 70% при
пациенти, които за първи път са подложени на химиотерапия и са с нерезектабилен сквамозен рак на главата
и шията. Понастоящем индукционната химиотерапия
с таксан, цисплатин и 5-FU с адекватна поддържаща
терапия за хематологична токсичност, последвана от лъчетерапия, може да се приеме за разумна стратегия на лечение, особено при пациенти с нерезектабилен рак, авансирало лимфогенно и добро общо състояние. Предварителни (откъслечни) доклади (посочени по-горе) за

проучвания, рандомизиращи резектабилни пациенти
в напреднал стадий със съпътстваща химио-лъчетерапия, с или без индукционна химиотерапия, все още
не са показали предимства при преживяемостта, въпреки че изглежда демонстрират предимство по отношение
на свободния от заболяване период при неоадювантната
терапия.
Вторично облъчване
Вторично облъчване без или с химиотерапия е изследвано при пациенти с рецидив. Вторично облъчване
обикновено се проучва при избрани пациенти с относително ограничена рецидивна болест, така че обемът
на повторно облъчената тъкан да бъде минимизиран.
Други методи на облъчване като IMRT се прилагат с цел
минимизиране на дозите в околните тъкани. Общите дози за гръбначния стълб и продълговатия мозък
обикновено са от първостепенна важност. Интервалите между курсовете на лъчелечение също е важно за
минимизиране на токсичностите, като повечето проучвания се базират на минимален интервал от 6 месеца. За рецидивните зони мултидисциплинарната терапия остава важна, тъй като вторичното облъчване е
било преценено като благоприятно, когато е предоставено като единствен подход или когато се прилага
следопаративно или със съпътстваща химиотерапия.
Дозите на облъчване обичайно са в рамките на 60 Gy.
Наблюдават се краткосрочни контролни стойности от
15% до 65% и средна преживяемост от 8 до 28 месеца.
Подържаща терапия
Пациентите, лекувани със съпътстваща химио-лъчетерапия, изискват редовно клинично наблюдение и
подходяща болница, за да се избегнат тежки или фатални последици по време на острата фаза на лечение
(по време на химио-лъчетерапия и 1 до 2 месеца след
химио-лъчетерапия).
Хранене. Необходимо е да се направи внимателна оценка на нуждата от перкутантна система за ентерално хранене. Подобни системи са подходящи за пациенти, които са слаби или са загубили значителна част от теглото
си. Не са необходими за всички пациенти, но ако не се
поставят, съответните пациенти трябва да минават на
преглед на всяка 1-2 седмици за токсичност и загуба на
тегло. Утвърденото правило гласи, че тези системи се
поставят, ако пациентът е изгубил 10% от нормалното
си телесно тегло или в първите 4 седмици от конкомитантна химио-лъчетерапия.
Хидратация. Комбинираната химио-лъчетерапия
води до увеличена загуба на течности, особено при остър мукозит и/или загуба на нормален вкус или апетит
вследствие на химио-лъчетерапия. Пациентите следва
да бъдат преглеждани на всеки 1-2 седмици за кожен
тургор, промени в ортостатичното кръвно налягане,
замаяност при стоене прав или повишен креатинин
(особено при комбинация с платина). При наличие на
който и да е от тези симптоми или признаци, се прилага
физиологичен разтвор интравенозно.

Мукозит. Значителен брой пациенти, преминаващи
химио-лъчетерапия, ще развият остър мукозит, който
пречи на храненето и причинява силни болки. Ако пациентът не може да преглъща или изгуби 10% от телесното си тегло, се препоръчва асистирано хранене, например чрез перкутантна система за ентерално хранене. Често се стига до гъбична инфекция на поразените
мукозни участъци. При първи признаци на кандидоза
е необходимо да се предпише антигъбична терапия,
локално или орално. Добре влияе препарат, съдържащ
противогъбична, анестетична и калциево-карбонатна
суспенсия. Контролът над болката с опиати трябва да
е агресивен и пациентите следва да бъдат обучени да
следят за нивата на болката и да поставят сами опиата,
преди болката да е достигнала своя пик. Полезно е да
се използва трансдермален подход, като се предпише
внимателно изчислена доза въз основа на обща употреба на опиат с кратко действие, плюс течен опиат с
кратко действие за контрол на болката.
Хипомагнеземия. Често срещана при високи дози платинени препарати, като се лекува с орално или интравенозно възстановяване.
Хипотиреоидизъм. До 50% от пациентите може да покажат повишени нива на тироидния стимулиращ хормон (TSH) след лъчелечение. Преди и след остро лечение
и на всеки 3 месеца по време на последващия период
TSH следва да бъде мониториран и да бъде предписвана подходяща възстановяваща терапия.
Обрив. Цетуксимаб може да причини акнеиформен
обрив по горната част на торса и лицето, което при
липса на лечение може да се възпали. Като текуща терапия следва да се предпише профилактично овлажнител. Стериод съдържащи кремове и доксициклин
също помагат при по-остри обриви (разпространени
в повече от една област на тялото). Обривът често се
подобрява след първите няколко седмици и може да не
бъде отразен в полето на облъчване.
Алергични реакции. Тежки и животозастрашаващи
алергични реакции са наблюдавани при цисплатин,
карбоплатин и антитела на антиепидермален рецептор на растежния фактор EGFR. Инфузия на тези агенти следва да се прилага само когато са налични подходящо оборудване за спешни случаи и обучен персонал.
Лечение на последващи токсичности
При малка част от пациентите се наблюдават затруднения в преглъщането в продължение на няколко години или постоянно със съпътстващ риск от аспирация и пневмония. За тези пациенти може да се наложи
терапия за преглъщане и евентуално ентерално хранене
с перкутанна сонда.
Ксеростомия. Риск от суха уста вследствие на непредвидено облъчване на слюнчените жлези е възможен, но
е ограничен с по-прецизно планиране на лечението и
прилагането на IMRT методи. Първоначалният контрол
обикновено включва заместители на слюнка, лубриканти
на устната лигавица и чести глътки вода. За персистираща
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над година след приключване на лечението ксеростомия
може да се обмислят системни агонисти на холинергични рецептори. Също така има все повече данни за благоприятното въздействие на методи като транскутанна
електрическа нервна стимулация (ALTENS) при палиацията на ксеростомия.
Зъбен кариес. Повишен риск от развитие на зъбен кариес
съпътства всяка промяна в потока и състава на слюнката. Поради тази причина всеки пациент, преминал
през лъчелечение за рак на главата и шията, подлежи
на редовни, чести зъбни прегледи. В дългосрочен план
често се препоръчва ежедневна употреба на флуоридни ванички. Безкомпромисната устна хигиена може
да намали вероятността от други последващи ефекти
като остеорадионекроза (ORN).
Остеорадионекроза. Eкспозицията на кости при лъчетерапия може да доведе до прогресивна остеорадионекроза (ORN), която се появява при 5 до 7% от пациентите,
прекарали лъчетерапия. За да се избегне ORN, следва
да бъдат вадени зъби при пациенти с лошо разположение
на зъбите и да се осигури достатъчно време за заздравяване преди терапия (минимум 2 седмици). Ако се стигне до развитие на ORN, пациенти с некротизирала кост
следва да бъдат насочени към специалист по орална и
лицевочелюстна хирургия за секвестректомия. Чрез посявка се установява сензитивността към антибиотична
терапия. Секвестректомия, съчетана с дългосрочно приложение на пентоксифилин, показва добри резултати
при заздравяване при повечето пациенти в рамките на
1 година. Използваният в продължение на дълги години
с хипербарен кислород не показаха добри резултати при
рандомизирани клинични проучвания.
Ограничение в подвижността. Както операцията, така и
лъчетерапията, могат да предизвикат фиброза на меките тъкани на шията, която влияе на естетиката и/или
мобилността на шията. Лечението често пъти включва
физическа терапия за разтягане, укрепване и масаж на
шията. Комбинацията от токоферол (1,000 международни единици дневно) и пентоксифилин (400 mg BID)
повлиява положително симптомите на фиброза, може
да резултира до известна степен в регресия на фиброзата и се понася добре. По-голяма регресия се постига с
по-ранно включване на терапията.
Палиативна химиотерапия
Химиотерапията е ефективно палиативно лечение при
рецидивен или метастатичен сквамозен рак на главата и шията или при нерезектабилен рак при пациенти,
които не могат да бъдат подложени на комбинирана терапия. Средната преживяемост на пациенти с локален
рецидив или дисеминирано заболяване е 6 до 9 месеца, като едва 20% до 30% преживяват 1 година. Когато
е възможно, пациентите следва да бъдат насърчавани да
се включват в клинични проучвания, които изпробват
нови агенти или нови комбинации.
Изборът на единичен агент или комбинирана химиотерапия до голяма степен зависи от това дали химиотерапията е използвана като част от лечението или за палиация,
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както и от цялостното здравословно и общо състояние
на пациента. Комбинираната химиотерапия носи по-високо ниво на отговор, но има по-висока токсичност в
сравнение с единични агенти. Общи химиотерапевтични агенти, използвани за рак на главата и шията, включват цисплатин, карбоплатин, доксетацел, паклитаксел,
5-FU, метотрексат и анти-EGFR антитяло цетуксимаб.
Цисплатин се приема за стандартна химиотерапия за
рак на главата и шията – или отделно, или в комбинация
с 5-FU, или с таксан и/или с цетуксимаб. Карбоплатин
(AUC 5) може да е леко по-малко активен от цисплатин
за сквамозен рак на главата и шията, но е предпочитан
при пациенти с висок риск от токсичност на цисплатин,
тоест, пациенти с ренална дисфункция, невропатия или
загуба на слуха. Правени са ограничени проучвания и с
пеметрексед, гемцитабин, ифосфамид, иринотекан, винорелбин и други, като нивото на отговор е 10 до 25%,
със средна преживяемост от 4 до 7 месеца при нерандомизирани клинични проучвания. Преди използването на комбинации с таксан, метаанализи и рандомизирани
проучвания показват подобрен отговор към цисплатин
в сравнение с метотрексат, както и подобрен отговор
към комбинация от цисплатин и 5-FU спрямо монотерапия, въпреки че повишаването на преживяемостта
при комбинациите, в сравнение със самостоятелните
лекарства, не е толкова ясна. Що се отнася до метастатичния процес, комбинацията от цисплатин и инфузионен 5-FU дава 70% ниво на отговор и 27% цялостно
ниво на ремисия при пациенти, които за пръв път са
подложени на химиотерапия, но нивото на отговор е
30% до 35% с по-малко от 10% цялостен отговор при
пациенти, с рецидив след лъчетерапия. При по-старо
рандомизирано проучване с цисплатин и 5-FU versus
карбоплатин (фиксирана доза от 300 mg/m²) и 5-FU
versus, седмична доза метотрексат при пациенти с рецидив или метастатичен сквамозен рак на главата и шията, показаното ниво на отговор е съответно 32%, 21%
и 10%. Средната преживяемост не е подобрена при
комбинирана химиотерапия (съответно 6.6, 5.0 и 5.6
месеца).
И доксетацел, и паклитаксел показват антитуморна
активност. Дози паклитаксел от 75 mg/m² на всеки 3
до 4 седмици обикновено се понасят в комбинация с
платина и/или 5-FU. Доксетацел обикновено се прилага на дози от 60 до 100 mg/m² на всеки 3 до 4 седмици.
Преценява се седмичния график. Комбинации с таксан,
включително паклитаксел или доксетацел, цисплатин
или карбоплатин с 5-FU показват обещаващо ниво на
отговор и могат да бъдат предписвани с ограничена
токсичност, ако се използват растежни фактори.
Инхибиторът на EGFR цетуксимаб е одобрен от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) за употреба, комбинирана със съдържаща платина химиотерапия или като самостоятелен агент, след прогресия при
платинена терапия за рецидив или метастатична болест.
Цетуксимаб е одобрен за употреба и при лъчетерапия за
лечение на локално авансирал сквамозен рак на главата
и шията, където има предимство при преживяемостта в
сравнение със самостоятелно лъчелечение.

Таблица 6. Общи химиотерапевтични режими при рак на главата и шията
Схема

Обща токсичност

Methotrexate 40-60mg/m²/IV седмица

Мукозит, миелосупресия

Cysplatin 70-100 mg/m² IV всеки 21-28 ден

Бъбречна дисфункция, загуба на слуха, дехидратация, повръщане, невротоксичност и др.

Paclitaxel 75 mg/m² IV над 1-3 часа всеки 21-28 ден

Невротоксичност, миелосупресия, алергична реакция

Cetuximab натоварваща доза 400 mg/m² IV, последвана от
250 от mg/m² седмица IV

Акненоформен обрив, диария, миелосупресия,
алергична реакция

Cisplatin 100mg/m² IV ден 1 и 5 FU 800-1000 mg ден IV чрез
продължителна инфузия

Силно еметогенно, бъбречна дисфункция, слухови нарушения, дехидратация, диария, синдром ръка-крак

Docetaxel 75 mg/m² IV ден 1, cisplatin 75 mg/m² IV ден 1и
5FU 750 mg/m² iv над 24 часа с продължителна инфузия X 5
дена всеки 21-28 ден

Тежка миелосупресия, бъбречна дисфункция, дехидратация, загуба на слуха, невротоксичност, едем, синдром ръка-крак, диария

Проследяване
Курсът на лечение при пациенти с рак на главата и шията трябва да бъде последван от обстоен преглед на главата и шията на всеки 1 до 3 месеца след терапията, на
всеки 2 до 4 месеца през втората година, на всеки 3 до
6 месеца за годините от 3 до 5 г., и на всеки 6 до 12 месеца след петата година. Образни изследвания следва да
се правят приблизително през 10 до 12 седмици след
завършване на лъчетерапията (ако е назначена), а после на всеки 3 до 6 месеца през първите 3 години, или
при всеки симптом или признак, подсказващ рецидив
или втори първичен рак. Нивото на TSH трябва да се
следи на всеки 3 до 6 месеца, ако щитовидната жлеза
е била облъчена. Като цяло, възстановяваща терапия
на хормона на щитовидната жлеза е добре да започне

когато, и ако, TSH остане устойчиво повишен, преди да
се проявят симптоми на хипотиреоидизъм. До 50% от
пациентите ще развият хипотиреоидизъм до 5 години
след лъчетерапия на главата и шията. Пациенти с назофарингеални тумори, които са били лекувани с лъчетерапия, са изложени на риск от нарушена функция
на хипофизата.
Най-висок е рискът от рецидив през първите 3 години
след проведеното лечение. След 3 години втори първичен тумор в белия дроб или главата и шията са
най-значимата причина за заболеваемост или смърт.
Поради този риск се препоръчва радиографска или CT
снимка на гръдния кош на всеки 6 месеца. Някои рецидиви, както и вторите първични карциноми, могат да
бъдат третирани с цел излекуване.

ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИЯТА
Tумори на устни и устна кухина
Устната кухина е централна анатомична зона в областта на главата и шията и заедно с устните оформя клинично поле, което най-често бива атакувано от злокачествени туморни процеси в цялата голяма област.
Самата устна кухина обхваща следните подобласти
по отношение на систематизирането на неоплазиите:
орален език (напред от sulcus terminalis), под на устната кухина, гингива, букална област, ретромоларен
триъгълник и твърдо небце. От онкологична гледна
точка, поради сходността на епителната покривка и
липсата на ограничителни линии, дълго време устната кухина и орофаринкса бяха разглеждани като една
обща зона. В IV издание на класификацията на туморите на СЗО от 2017 г. обаче, областта на орофаринкса
бе отделена от областта на устната кухина, най-вече
поради факта на съвременното въздействие на HPV
инфекцията, като особен етиологичен фактор при
злокачествените епителни тумори на оралната част на
гълтача2. В класификацията на СЗО, зоната на устна-

та кухина е отделена и от зоната на челюстните кости,
която от своя страна е поле на развитие на изключително разнородни по своя характер епителни, одонтогенни, мезенхимни, смесени епително-мезенхимни,
гигантоклетъчни и хематолимфоидни доброкачествени и злокачествени процеси. Между IV редакция на
класификацията на туморите на СЗО от 2017 г. и III
редакция от 2003 г., настъпиха също така и съществени промени в описанието на самите орални тумори,
като особено впечатление прави драстичното редуциране на подсекцията за тумори от тъкани на слюнни
жлези, в която от 19 хистологичните единици са намалени на 2, както и подсекцията за хематолимфоидни
тумори на устната кухина, където от 10 хистологични
типа, понастоящем са включени само 4, половината от
които са новоописани хистологични единици. Разбира
се, в раздела от класификацията за тумори на главата
и шията има отделни глави за слюнни и хематолифоидни тумори, в които са разгледани подробно всички
патологични единици, но премахването от секцията
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за самата устна кухина на единици, с които хирурзите
така или иначе се срещат (като например мономорфни
аденоми или аденоиднокистични карциноми), трябва
да се има предвид. Промени се наблюдават и в секцията за орални премалигнени лезии, като успоредно с утвърдената 3-степенна система за характеризиране на
дисплазиите (лека, средна и тежка степен) са предлага
и 2-степенна система (ниска и висока степен), подобна
на степенуването при ларингеалните лезии. Изцяло е
премахната понастоящeм и главата за вторични тумори на устната кухина, включваща различните метастатични процеси в областта.

Ектомезенхимен хондромиксоиден тумор.

Епидемиология

• Тумори от слюнчени жлези:

Страните в Европа с най-много случаи на рак на устата
са Унгария, Словакия, Словения и Франция, а средното ниво на заболеваемост е около 3.5/100 000, според
RARECAREnet, на базата на 94 европейски ракови регистъра. В това число не се включват карциномите на
устните, които са доста по-чести, съответно: 12/100
000 за Европа и с още по-високи стойности за Северна
Америка и Океания. Сред последните около 90% ангажират долната устна, 7% – горната устна и 3% – оралната комисура. Лабиалните карциноми представляват
особен субтип орални малигнени лезии, имащи подобие с карциномите на кожата, вкл. по отношението на
развитие не само на спиноцелуларни, но и на базоцелуларни карциноми.

Мукоепидермоиден карцином;
Плеоморфен аденом.

Същевременно оралният карцином е най-разпространеният вид рак в Югоизточна Азия и съставлява около 25% от всички новодиагностицирани случаи. Това е
тясно свързано не само с пушене или злоупотреба с алкохол, но и с употреба (дъвчене) на бетел (арека/паан).
При преглед на пациенти с оплаквания от страна на
устната кухина и шията, с произход от Индия, Пакистан, Тайланд, и целия южноазиатски регион, трябва
активно да се търсят орални лезии.
И така, според редакцията на СЗО от 2017 г., туморите
на устната кухина включват:
• Малигнени епителни тумори:
Сквамозноклетъчен (плоскоклетъчен) карцином;
Верукозен карцином;
Базалоиден плоскоклетъчен карцином;
Папиларен плоскоклетъчен карцином;
Вретеновидноклетъчен карцином;
Акантолитичен плоскоклетъчен карцином;
Аденоплоскоклетъчен карцином;
Лимфоепителиален карцином.
• Орални потенциално малигнени нарушения и
орална епителна дисплазия
• Папиломи:
Плоскоклетъчни папиломи;
Кондилома акуминатум;
Верука вулгарис;
Мултифокална епителна дисплазия.
• Тумори с несигурна хистиогенеза:
Конгенитален грануларноклетъчен епулис;

90

• Тумори на меките и невралните тъкани:
Грануларноклетъчен тумор;
Рабдомиом;
Лимфангиом;
Хемангиом;
Шваном;
Неврофибром;
Капоши сарком;
Миофибробластен сарком.
• Орален мукозен меланом

• Хематолимфоидни тумори:
CD30+ Т-клетъчно лимфопролиферативно нарушение;
Плазмобластичен лимфом;
Лангерхансова хистиоцитоза;
Екстрамедуларен миелоиден сарком.
• Устната кухина (УК) е много достъпна зонa за изследване от лекаря и не бива да бъде пропускана в хода
на общия преглед.
• 90 % от рака на устната кухина се заема от спиноцелуларните (плоскоклетъчни) карциноми (СЦК), развиващи се от оралната лигавица. Те са едни от най-агресивните и хетерогенни тумори в човешката патология
и рано инфилтрират и метастазират (Фиг. 1).
• Всяка една рана или язва в устната кухина, която не
претърпява обратно развитие в рамките на 2 седмици,
трябва да бъде консултирана със специалист и да се
биопсира в спешен порядък, при най-малки съмнения
за малигненост (Фиг. 2).
• В хода на диагностичното изясняване на всяка една
шийна лимфаденомегалия, прегледът на устата е задължителен (Фиг. 3).
• Основните рискови фактори за развитието на рака
на устната кухина са цигарите и алкохола. Мащабните
проучвания на American Cancer Society (ACS) – CPS I
and CPS II от края на 20 век, с над 1 млн. участника,
демонстрираха над 27 пъти повишен риск при мъжете
пушачи и 6 пъти повишен риск за жените. Комбинацията от пушене и злоупотреба с алкохол е най-смъртоносна и демонстрира 38 пъти повишен риск от рак
на устата за мъжете и 100 пъти за жените, според тези
изследвания.
• Независим рисков фактор за рака на устните е прекомерното излагане на слънчева светлина и кумулативната погълната доза ултравиолетови лъчи през живота. Подобно на другите кожни карциноми, светлата
кожа и повишения брой на слънчеви кожни изгаряния
в детска и юношеска възраст са допълнителни рискови
фактори (Фиг. 4).
• Част от карциномите на устната кухина се развиват

не de novo, а на базата на премалигнени лезии или плаки – с бял цвят (левкоплакия – 1-2 % риск от малигнена трансформация3), с червен цвят (еритроплакия –
над 50 % от тях са вече с малигнена трансформация4),
орален лихен планус (риск между 1-7%, за различните
му форми5) (Фиг. 5) и т.н.
• За разлика от други локализации в областта на главата и шията (напр. назофаринкс), хирургията е водещ
метод за лечение на злокачествените процеси в областта на устната кухина.
• Доскорошните сериозни опасения от функционални
и естетични деформации след операции по повод рак
на устата, се заместват понастоящем от позитивните
резултати на съвременните методи на реконструкция,
които не само възстановяват тези два основополагащи
пункта на качеството на живот на пациентите (Фиг. 6),
но и позволяват максимален триизмерен контрол на
границите на резекцията.

Фиг. 5. СЦК в повърхностна язва – задна 1/3 на езика
в ляво

• Дълбочината на инвазия на карцинома на устната
кухина е самостоятелен фактор за решение относно
осъществяването на едномоментна шийна дисекция
заедно с резекцията на тумора. При дълбочина на инвазия от 4 мм, рискът за окултни или проявени метастази е над 20% и се увеличава прогресивно с дълбочината на инвазия.
• При неблагоприятни характеристики на туморната
биология, като дискохезивен (разпръснат) фронт на
инвазия, периневрална или лимфоваскуларна карциномна инвазия, ангажирани резекционни граници, ниска туморна диференциация, минимален или
липсващ локален имунен отговор, екстракапсуларна
инвазия на метастатичните възли и т.н, се препоръчва
лечебна комбинация от хирургия и лъче/химио- или
друга лекарствена терапия.

Фиг. 6. Метастатичен л.в.на шията в ляво

• Съвременното лечение на карциномите на главата и
шията, и в частност на устната кухина, е екипно усилие и включва едновременното решение за лечебния
план и синхронизираните действия на специалистите хирурзи, лъчетерапевти, химиотерапевти, образни
диагностици, патохистолози, общи и речеви (логопедични) рехабилитатори, медицински диетолози,
специалисти по палиативни грижи, психолози и др.,
притежаващи специализирана подготовка за работа в
съответната област на тялото.

Фиг. 7. Ранен СЦК на фона на актиничен хейлит

Фиг. 4. Спиноцелуларен карцином на езика

Фиг. 8. Орален лихен планус на езика в ляво
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– https://arpa.2018-0411-sa.pdf и Nodal Excisions and
Neck Dissection Specimens for Head & Neck Tumours
Histopathology Reporting Guide9 – https://arpa.20180421-sa.pdf, на Организацията за международно сътрудничество за описание на рака (The International
Collaboration on Cancer Reporting).
При убедителни клинични данни за раково образувание в устната кухина е препоръчително да се пристъпи
първоначално към осъществяване на образните изследвания и веднага след това към вземане на биопсичен материал, с оглед избягването на артефакти при
изобразяването на туморния процес и важността на
изследване на цялостната му големина, разпространение и характеристика, отношението му към съседните
структури, дълбочината на инвазия и т.н.
Фиг. 9. Микроваскуларна реконструкция на езика за
пълно възстановяване на обема му
Диагностициране и стадиране на рака на устната кухина
Туморите в устната кухина се представят клинично
под формата на незарастващи язви или плътни (много
рядко кистични или флуктуиращи) екзофитни или ендофитни маси. Патохистологичният анализ, описание
и диагностично решение е препоръчително да следват
публикуваните насоки и стандарти за работа с орални
карциноми, като напр.:
- Dataset for histopathology reporting of mucosal
malignancies of the oral cavity и Dataset for histopathology
reporting of nodal excisions and neck dissection specimens
associated with head and neck carcinomas, на Кралския
колеж на патолозите https://www.rcpath.org или
- Data Set for the Reporting of Oral Cavity Carcinomas

Карциномите на УК се изобразяват в крос-секционни
компютърно-томографски (КТ) или магнитно-резонансни (ЯМР) изследвания (често и двете симултантно), като едномоментното КТ изследване е препоръчително да обхване, освен цялостно главата и шията, и
гръдния кош, за да се изключи далечен метастатичен
процес в най-честата локализация или парехнимно белодробно заболяване, което може да повлияе курабилността. Други далечни метастатични локализации (М
стадиране), биха могли да се изключат чрез ехография
(коремни органи), КТ или ПЕТ КТ изследване.
При Т1-Т2 карцином на устната, клиничното стадиране би могло да се подкрепи само от ехография на
шията, поради по-ниския риск от метастатично разпространение.
Цялостното стадиране на оралните карциноми следва препоръките на 8-ма ревизия на AJCC/UICC TNM
класификацията, в следните рамки✳:

Таблица 7.
Туморна дефиниция – Т
Тx

Първичният тумор не може да бъде оценен

Т0

Няма доказателства за първичен тумор

Tis

Карцином in situ

Т1

Тумор ≤ 2 cм, с ≤ 5 мм дълбочина на инвазия (ДНИ). ДНИ е дълбочина на инвазия от повърхността на епитела, а
не туморна дебелина

Т2

Тумор ≤ 2 cм, с ДНИ > 5 мм и ≤ 10 мм или Тумор > 2 cм, но ≤ 4 cм, и с ≤ 10 мм ДНИ

Т3

Тумор > 4 cм или всеки тумор с > 10 мм ДНИ

T4

Умерено или много авансирала локална болест, с 2 подтипа

Т4а

Умерено авансирала локална болест. За устна – тумор, навлизащ през костен кортекс или инвазиращ долен алвеоларен нерв, под на устна кухина или кожа на лице (напр. брада или нос). За устна кухина – тумор, навлизащ
само в съседни структури (напр., през костeн кортекс на мандибула или максила или въвличащ максиларен
синус или кожа на лице).
Забележка: Самостоятелна повърхностна ерозия на кост или зъбна алвеола от първичен тумор на гингивата не е
достатъчна, за да се класифицира като тумор Т4.

Т4b

Много авансирала локална болест – тумор, навлизащ в дъвкателното пространство, птеригоидната ламина или
основата на черепа и/или обгръщащ вътрешна каротидна артерия
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Нодална Дефиниция – N
Nx

Регионалните лимфни възли (ЛВ) не могат да бъдат оценени

N0

Няма метастази в регионалните ЛВ

N1

Метастаза в един ипсилатерален ЛВ, с големина ≤ 3 cм в максималния си размер, без екстракапсулно разпространение (ЕКР (–)

N2

Метастаза в един ипсилатерален ЛВ, > 3 cм, но ≤ 6 cм в максималния си размер, и ЕКР (–); или в ипсилатерални или
контралатерални ЛВ, не > 6 cм в максималния си размер и ЕКР (–); или в двустранни или контралатерални лимфни
възли, не > 6 cм в максималния си размер и ЕКР (–). 3 типа – a, b, c

N2a

Метастаза в единичен ипсилатерален ЛВ, > 3 cм, но ≤ 6 cм, и ЕКР (–)

N2b

Метастази в множествени ипсилатерални ЛВ, не > 6 cм в максималния си размер, и ЕКР (–)

N2c

Mетастази в двустранни или контралатерални ЛВ, не > 6 cм в максималния си размер, и ЕКР (–)

N3

Метастаза в ЛВ, > 6 cм в максималния си размер, и ЕКР (–); или метастаза във всеки възел и клинично изявено ЕКР
(+). 2 типа – a, b

N3a

Метастаза в ЛВ, > 6 cм в максималния си размер, и ЕКР (–)

N3b

Метастаза във всеки възел, с проявено ЕКР (+)

Далечни метастази – М
М0

Без наличие на далечни метастази

М1

С наличие на далечни метастази

Стадии на заболяването според TNM класификацията
Т

N

M

Стадий

1

0

0

I

2

0

0

II

3

0

0

III

1, 2, 3

1

0

III

4a

0, 1

0

IVA

1, 2, 3, 4a

2

0

IVA

Всяко T

3

0

IVB

4b

Всяко N

0

IVB

Всяко T

Всяко N

1

IVC

✳ - преработено и адаптирано според Н.Димитрова, П.Станимиров. TNM стадиране на злокачествени епителни
тумори на глава и шия. В Клинично ръководство, основано на доказателства. Море ,2016, Национален експертен
борд, Варна 2016
Забележка:
1. Преди съответния TNM параметър могат да се използват следните префикси:
с (clinical) – стадирането се определя на базата на клинични изследвания, преди лечението, вкл. образни,
инструментални, биопсични и т.н.;
р (pathological) – стадирането се определя след изследване на резекционния препарат;
r (recurrent) – стадирането касае рецидив на заболяването;
yr / yc – стадирането се извършва след лъче- или химиолечение;
a (autopsy) – стадиране определено след аутопсия.
2. Други параметри, които често се използват едновременно с TNM системата са:
G (Grade – 1-4): стадиране на карциномите, свързано най-вече с диференциацията на клетките им: 1 – високо
диференцирани, 2 – умерено диференцирани, 3 – ниско диференцирани, 4 – недиференцирани;
R (Residual Tumor – 0-2): 0 – без резидуален тумор, 1 – микроскопски резидуален тумор, 2 – макроскопски резидуален тумор;
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L (Lymph node – 0-1): 0 – без инвазия в лимфни възли, 1 – с инвазия;
V (Vein – 0-2): 0 – без инвазия във вена, 1 – микроскопска инвазия, 2 – макроскопска инвазия;
S (Serum – 0-3): повишаване на стойностите на съответни туморни маркери в серума
Симптоми
Ранни:

Късни:

Рана или образувание в устата
Разязвяване
Кървене
Дискомфорт при хранене
Известна болезненост

Болки в зоната на лезията
Отразени болки в ушите, гърлото или шията
Затруднения в преглъщането и храненето
Тризмус
Запушване и кървене от носа, при прорастване в горна челюст
Разклащане на зъби и др.

Лечение
Въпреки че няма рандомизирани проучвания, сравняващи основните методи на лечение на оралния карцином –
хирургия, лъче-, химио- или друга системна терапия, се смята че общата преживяемост е в границите на ~ 85% за
I стадии, ~ 70% за II стадии, ~ 50% за III стадии и ~ 40% за IV стадии16, както и че основните два метода за лечение
– хирургия и лъчетерапия постигат подобни резултати по отношение на контрола на заболяването. Това твърдение е доста общо, поради това, че тези два метода за лечение на оралния карцином не се разглеждат в съвремието
ни като самостоятелни лечебни средства, а още повече – настоящите стандарти за добра практика насочват към
намиране на най-правилния подход за всеки отделен клиничен случай, не на базата на личните предпочитания
на конкретен лекар или възможностите на даденото лечебно заведение, а на базата на това, кое лечение и в каква
последователност ще доведе до най-голяма вероятност за излекуване, при най-малко странични ефекти и запазване на качеството на живот. Поради тази причина ролята на специализираните онкологични комисии, в които
едновременно присъстват лекари, които могат да осъществят конкретното хирургично, лъчетерапевтично и лекарствено лечение,са задължителни да предпишат адекватен лечебен план.
Хирургично лечение
Хирургията е предпочитан първоначален метод на лечение в областта на устната кухина, както при ранни (Т1 –
Т2) лезии, така и при авансирали (Т3 – Т4) процеси, при които е преценено, че съществува възможност за постигане на чисти резекционни граници и адекватно възстановяване на функцията. В случаи на анестезиологични
или други противопоказания от общ или локален характер, на отказ от страна на пациента за хирургия, както
понякога и поради институционални особености, операбилни карциноми биват лекувани и с първоначална лъчетерапия.
От гледна точка на хирурга, операциите след лъчетерапевтично лечение в областта на УК и шията са винаги
голямо предизвикателство поради пострадиационния локален тъканен отговор, водещ до променена тъканна
характеристика, едемност и последващата фиброза на облъченото поле; поради затруднената хирургична дисекция на тъканите; поради трудностите по отношение на използване на локалните тъкани за реконструктивното
възстановяване и т.н.
Основната цел при оперативната интервенция на орални малигнени процеси е тоталното отстраняване на тумора с видим триизмерен хирургичен борд от минимум 1 см, целящ да постигне микроскопско отстояние от периферията на злокачествения процес от минимум 5 мм.
Карциноми, достигащи или навлизащи в костните структури, се лекуват чрез съответни костни резекции, а по
отношение на контрола на шийното регионално разпространение на заболяването, влизат в съображение елективни (профилактични) или терапевтични шийни дисекции на съответните нива. Те са показани дори и при
неубедителни първоначални клинични данни за метастатично заболяване, но налична дълбочина на инвазия на
тумора над 3-4 мм, особено в областта на езика, пода на устната кухина, букалната област и т.н.
✳ - Пациентите с рак в областта на главата и шията имат повишен риск от развитие на втори първичен карцином в областта17,18, който би могъл да бъде синхронен или метахронен. Поради това, при клиничните прегледи
на устната кухина с онкологична насоченост, би могло да се използва и ендоскопско или друго оптично изследване
на фаринго-ларингеалните и назалните отдели на главата и шията.
✳✳ - Активното проследяване в следлечебния период при пациентите с орални карциноми се осъществява с редовни контролни клинични прегледи по следната препоръчителна схема: ежемесечно през I година, на всеки 2 месеца
през II година, 3-4 пъти годишно през III година, 2-3 пъти годишно през IV година и поне веднъж годишно между
V-X година. Същевременно, следлечебният контрол се основава и на образни изследвания: КТ или ЯМР на главата
и шията +/- КТ на гръден кош, между 2-4 месеца след приключване на лечението, както и на 12-ия месец. Впо-
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следствие, при липса на рецидив – на 1-2 години до 5-та година и по преценка впоследствие. ПЕТ-КТ би могла да
се използва при първоначалното стадиране, около 6-9 месеца след края на лечението и по преценка впоследствие,
особено при рецидив на заболяването.
Рецидив на заболяването
Счита се, че оралните карциноми рецидивират след
лечение, в общия широк диапазон между 25-48 % от
случаите19. При изчерпани възможности за лъчетерапия, радикалната хирургия се приема за най-вероятната възможност за дългосрочен контрол на заболяването и се определя като „спасителна“ (salvage surgery).
Относно нова поява на заболяването се прилага следната терминология:
- персистенция на заболяването – наличие на резидуален микро- (R1) или макроскопски (R2) тумор в зоната
на първичната локализация (локална персистенция),
регионалните лимфни и извънлимфни структури (регионална персистенция), комбинацията от двете (локорегионална персистенция) или в отдалечени структури (дистантна персистенция), до първите 6 месеца
след приключване на лечението;
- рецидив на заболяването – новоустановен плоскоклетъчен карцином в зоната или гранично на първичната локализация (локален рецидив), регионалните
лимфни и извънлимфни структури (регионален рецидив), комбинацията от двете (локорегионален рецидив) или в отдалечени структури (дистантен рецидив),
повече от 6 месеца след приключване на лечението;
- понякога съществуват клинични трудности по отношение на диференциацията между персистенция
на заболяването и появата на локални или локорегионални синхронни втори първични карциноми, както
и между рецидив на заболяването и появата на втори първични локални и локорегионални метахронни
карциноми, както и при някои дистантни (напр. белодробни) персистенции/рецидиви и изолирани първични карциноми на съответния орган.
Пациентите с персистиращи или рецидивни карциноми след лечение би трябвало отново да се стадират
изцяло и преценят от страна на лекуващия екип и онкологичната комисия по отношение на възможностите за радикално лечение под формата на хирургия,
лъчетерапия и комбинацията между тях, както и относно необходимостта от медикаментозна онкологична терапия.
Шийните метастази при оралните карциноми са като
цяло с най-голяма прогностична стойност по отношение на преживяемостта (сравни с TNM системата), а
наличието на екстракапсулно туморно разпространение е най-сериозният прогностичен маркер за бъдеща
поява на рецидиви. Различни проучвания сочват, че
средната аритметична стойност за появата на рецидивно заболяване се изчислява на 7.5 месеца, а 85% от
заболяванията се развиват в първите 2 години след лечението. В тези сравнително кратки срокове много от
пациентите, преминали през агресивно първоначално
лечение – хирургия и/или лъче-/химиотерапия (инди-

цирана особено при шийно заболяване с екстракапсулно развитие), проявяват не само характерните последствия на лечението – значителна загуба на тегло,
обща отпадналост и генерализирано неразположение,
но и често се представят с дисфункция на определени
органи и системи и повишен риск от интра- или постоперативни усложнения. Това обяснява и високите
нива на хирургични усложнения, описани при подобни пациенти, както и често срещаните откази за спасителна хирургия от страна на онкологичните екипи,
базирани на нисък пърформанс статус на пациентите,
представящи се с рецидивни заболявания.
В серията на MD Anderson Cancer Centre от 2009 година например, се описват до 48% нива на усложнения
при спасителната (salvage) орофарингеална хирургия.
Същевременно, в системен обзор и метаанализ на
екип от Бирмингамския център за изследване на заболяванията на главата и шията от 2016 г. се представят
данни за преживяемостта след „спасително“ лечение
от 18%, в годините преди 2000 г, и до над 50% в годините след 2000 г.
И докато по отношение на стойността на различните
етиологични фактори при оралния и орофарингеалния карцином, и най-вече ролята на HPV инфекцията
в областта на орофаринкса, се изясниха много важни
насоки в последните 10-15 години, то по отношение
на „спасителното“ хирургично лечение както на оралния, така и на орофарингеалния карцином в същия
този период, повишената успеваемост се оформи като
функция на два момента – значително подобрената
анестезиологична и реанимационна техника при хирургичното лечение на общоувредени пациенти и въвеждането на съвременни реконструктивни оперативни техники, даващи възможност за възстановяване на
обширни тъканни дефекти с най-различен състав и
големина.
При клинично решение за радикално хирургично лечение на рецидивни карциноми, след изчерпани възможности за лъчетерапия, се имат предвид следните
клинични особености:
- рецидивните карциноми, особено в първите години
след хирургично и лъчетерапевтично лечение, са често
с по-ниска диференциация, с агресивно биологично
поведение и пръснат инвазивен фронт;
- рецидивите в гранични локализации на първичната
ангажират в плана на хирургичната резекция и самата
цялостна първична зона;
- склонността на периневрално ангажиране на рецидивните карциноми налагат радикално отстраняване
на тъканите по хода на периферните клонове на черепно-мозъчните нерви, с широк хирургичен борд;
- границите между дисталните участъци на устната
кухина и орофаринкса, както и между преднолатерал-
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ните отдели на устната кухина и челюстните кости, са
лесно преодолими за рецидивните карциноми, поради
което подобластите на оралната и орофарингеалната
част се разглеждат като взаимно цяло, при плануване
на блок-резекциите;
- биологичният потенциал на тъканите за възстановяване е намален и локалните тъкани са често непълноценни за директно покриване на дефектите, което се
проявява с повишен риск за следоперативни тъканни
дехисценции.
Доц. Николай Янев – Клиника, ръководител на клиника по Лицевочелюстна хирургия „УМБАСМ“
Н. И. Пирогов“ представя клинична серия от пациенти с рецидивни орални малигнени процеси, лекувани
със „спасителна“ хирургия и регионални или микросъдови васкуларизирани реконструктивни техники:

Фиг. 12. Индивидуален планиращ 3Д модел

Клиничен случай – 1
62 г. жена, с рецидивен десностранен мандибуларен/
перимандибуларен СЦК, 5 години след дефинитивна
лъчетерапия в областта на долната челюст в дясно, по
повод гингивален СЦК.

Фиг. 13. Обем на резекцията

Фиг. 10. Интраорално представяне

Фиг. 14. Фиксиране на реконструктивна пластина

Фиг. 11. Лицев изглед каудокраниално
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Фиг. 15. Реконструкция с регионално ламбо
Фиг. 18. Интраорално представяне

Фиг. 16. Ориентиране на оперативния препарат
Фиг. 19. Пострезекционен дефект – резекция на целия орален език с част от корена в ляво

Фиг. 17. Интраорален изглед на реконструкция (резекция и шийна дисекция) с оглед прецизно детайлно
хистологично изследване

Фиг. 20. Плануване на регионално пекторално миокутанно ламбо

Клиничен случай – 2
72 г. мъж, с рецидивен карцином на езика, инфилтриращ на широк фронт и преминаващ срединната линия. Опериран 4 години по-рано в обем – частична резекция на езика в ляво, двустранна селективна шийна
дисекция, с последваща следоперативна лъчетерапия
в пълен обем.
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Фиг.21. Подготвеното и отделено васкуларизирано
пекторално ламбо за цялостна реконструкция на
езика

Фиг. 24. Реконструкцията на езика

Фиг. 25. Реконстукция на езика при функция спокойно състояние
Клиничен случай – 3
Фиг. 22. Възстановяване на трансмандибуларния
костен достъп

62 г. мъж, с рецидивен мандибуларен хондросарком, 3
години след дефинитивна лъчетерапия, представящ се
с прогресираща кахексия и рецидивно, трудно овладяващо се кървене, налагащо периодични хемотрансфузии.
Хирургично планиран с триизмерна виртуална симулация. Радикално резециран и реконструиран с помощта на мултисегментна фибуларна остеомиокутанна
микроваскуларна свободна пластика за интраорална
реконструкция, в комбинация с екстраорална регионална миокутанна реконструкция.

Фиг. 23. Възстановяване на мекотъканния достъп
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Фиг. 29. Виртуално планиране на реконструкцията

Фиг. 26. Лицев изглед в анфас

Фиг. 30. Виртуално планиране на реконструкцията
– латерален изглед
Фиг. 27. Интраорален изглед

Фиг. 28. Виртуално планиране на резекцията

Фиг. 31. Виртуално планиране на реконсруктивния
имплант
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Фиг. 32.Резекция с помощта на хирургични водачи

Фиг. 35. Фибуларна остео-миокутанна рекострукция план
Фиг. 33. Резекционен препарат

Фиг. 34. Оперативен дефект
Фиг. 36. Фибуларно ламбо
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Фиг. 37. Делтопекторална регионална реконструкция

Фиг. 40. Постоперативен Изглед
Клиничен случай – 4
50 г. жена, с персистиращ аденоплоскоклетъчен карцином в дисталните отдели на УК вдясно, опериран
неколкократно в предходните 2 години. Лекувана от
нас с радикална резекция, шийна дисекция и реконструкция на дефекта със свободно фасциокутанно радиално ламбо.

Фиг. 38. Микросъдово анастомозиране

Фиг. 41. Интраорален изглед – клин. случай 4

Фиг. 39. Постоперативен изглед интраорално

Фиг. 42. Оперативен достъп към дистазони на УК
и орофаринкса
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Фиг. 45. Възстановяване на радиална донорна зона
Фиг. 43. Радиално свободно ламбо с размери 12х 8 см

Фиг. 46. Адаптация на радиалното ламбо за възстановяване на дисталната част на УК вдясно

Фиг. 44. Съдова система на радиалното ламбо
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Фиг. 47. Следоперативен изглед на УК

Назофаринкс
Епидемиологията, анамнезата, най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на възлите и прогнозите за назофарингеален рак са показани на Таблица 8.
Таблица 8. Епидемиологията, анамнезата, най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на възлите и прогноза за назофарингеален рак, хипофаринкс, назална кухина и синуси.
Локализация

Епидемиология

Симптоми

Лимфогенно
разпространение

Прогноза
и преживяемост

Хипофаринкс

2500 нови случая
годишно в САЩ

Агресивно и дифузно локално разпространение, ранно лимфогенно
разпространение, окултни метастази
в тироидните и паратрахиалните
възли, болка, оталгия, Х краниален
нерв, 50% туморна маса

Затруднен
лимфен дренаж,
60% позитивни
лимфни възли

Т1,2 – 40%
Т3,4 – 16-37%

Назална кухина и параназални синуси

0.75/100000 САЩ.
Назална кухина и
максиларен синус –
4/5 от случаите

Незарастваща язва, обструкция,
загуба на зъби, трисмус, диплопия,
главоболие

10-20%
позитивни възли

60% за всички
стадии,
30% за Т4

Назофаринкс

1/100000 САЩ, диета,
генетични фактори

Най-често туморна маса
на врата, отитис медия,болка, включване на краниални нерви

60% клинично позитивни WHO I,
60%, WHO II-III
80-90%

I ст. – 90%
II – 85 %
III – 75% %
IV – 58%

Среща се рядко в повечето части на света, с честота
по-малко от 1 случай на 100,000 население. Все пак за
някои области е ендемичен, например Северна Африка, Югоизточна Азия, Китай и далечното северно полукълбо. EBV се свързва пряко с назофарингеален карцином. Тази връзка е демонстрирана от серологични
проучвания и от детекция на вирусния геном в туморните проби. Сред другите рискови фактори се нарежда
начина на хранене (пушена риба и месо) и генетична
предразположеност; тютюнът и алкохолът не са сред
рисковите фактори, освен в единични случаи.
Класификацията на Световната здравна организация
разделя назофарингеалния карцином на три вида: тип
I, кератинизиращ сквамозен клетъчен карцином; тип II,
диференциран некератинизиращ сквамозен клетъчен
карцином; и тип III, недеферинциран некератинизиращ
карцином. Най-честият, тип II, също така понякога се
нарича лимфоепителиома заради характерните обилни лимфоиди инфилтрати, които придружават малигнантните епителни клетки.
Най-честата първоначална изява е образувание на
шията. Други признаци и симптоми са свързани с туморния растеж, с компресия или инфилтрация на съседни органи. Това включва сериозен среден отит, назална
обструкция, шум в ушите, болка и засягане на един или
няколко краниални нерви.

Назофарингеалният карцином има висок метастатичен потенциал към регионални възли и отдалечени локации. WHO тип I има най-висока предразположеност
за неконтролиран локален туморен растеж и най-ниска
предразположеност към метастатично разпространение (60% клинично позитивни възли), сравнено с рак
WHO тип II и тип III (80% до 90% клинично позитивни
възли). Въпреки че рак WHO тип I се свързва с по-малка вероятност от лимфатични и отдалечени метастази,
които са тип II и III, прогнозите за него са по-лоши заради
по-голямата честота на смъртни случаи от неконтролирани първични тумори и метастази във възлите.
Стадирането на назофарингеалния карциом се различава от другите видове рак на главата и шията, особено по
отношение стадирането на възлите. За повече подробности, вижте AJCC Cancer Staging Manual. Стадий I е
лимф-негативно заболяване, затворено в назофаринкса.
В стадий II туморът се разпростира до парафарингеалната област с или без унилатерални лимфни възли с размер
6 см или по-малки. Болестта се счита за локално авансирала (стадий III и IV), когато туморът се разпростира отвъд парафарингеалната област и включва други структури
(кости, очна ябълка, краниални нерви, интракраниална област) или когато са засегнати билатерални или други супраклавикурални лимфни възли.

103

Таблица 9. Прогностични фактори при епифарингеален карцином
Прогностични
фактори – значение

Свързани с тумора

Свързани с
пациента

Свързани с лечението

Основни

Стадий при диагноза
Хистология

Възраст
Пърформънс статус
Придружаващи заболявания

Качество на лечението
(адекватно стадиране,
експертиза на
мултидисциплинарния екип)

Допълнителни

EBV; Туморен обем;
Локализация на метастазите

LDH

Оптимизация на дозното
разпределение,
фракционирането и
лекарствената терапия

С обещаващо значение

Биомаркери;
Генни сигнатури

В последните 10 години е постигнат напредък в разбирането на молекулярния профил на назофарингеалния рак. При голяма част от болните той е EBV
асоцииран и показва мутации в NF-kB пътя. Налице
са съобщения за прогностична стойност на определени генни сигнатури (Guohong Liu, Xiaojiao Zeng, Balu
Wu, Jin Zhao & Yunbao Pan (2020) RNA-Seq analysis
of peripheral blood mononuclear cells reveals unique
transcriptional signatures associated with radiotherapy
response of nasopharyngeal carcinoma and prognosis of
head and neck cancer, Cancer Biology & Therapy, 21:2,
139-146, DOI: 10.1080/15384047.2019.1670521), като
проучванията в тази област дават възможности за
ваксинално лечение и таргетни медикаменти/имунотерапия (Tsang, C. M., Lui, V. W. Y., Bruce, J. P., Pugh,
T. J., & Lo, K. W. (2020, April). Translational genomics of
nasopharyngeal cancer. In Seminars in cancer biology (Vol.
61, pp. 84-100). Academic Press.).
Лечение
Хирургична намеса не се препоръчва заради анатомични съображения и невъзможност за радикалност
в зоната. Редки са случаите на ограничено разпространение (Т1-Т2) – локалната резекция е възможна при
отказ от прилагане на лъчелечение. При по-авансирало разпространение изключително рядко може да се
предприеме циторедуктивна операция, която обаче
следва да бъде подробно съгласувана вътре в мултидисциплинарен терапевтичен екип – поради риска от
ятрогенна морбидност, която да възпрепятства или
отложи навременното лечение. Поради това и хирургията е запазена като средство на избор при малки локализирани персистенции и рецидиви.
Принципно, за адекватно провеждане на терапия, при
липса на данни за далечно метастазиране, е необходимо да се отчита разпространението на заболяването на
първичния тумор и метастазите в регионалния лимфен
басейн. Ясно е предимството на МРТ изследването по
отношение на определяне мекотъканната компонента на
заболяването в областта на черепната база, а и често при
проникване през костите към предна и средна черепна
ямка с разрушена кост в цялата ѝ дебелина, също и за
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Напредък в
диагностичните и
терапевтични възможности

ангажиране на кавернозния синус или другите канали
по черепната база. (Razek, A. A. K. A., & King, A. (2012).
MRI and CT of nasopharyngeal carcinoma. American
Journal of Roentgenology, 198(1), 11-1).
Стандартното лечение е лъчетерапия, която показва
добри резултати (локални контролни нива: T1-T2 –
80% до 90%; T3-T4 – 70% до 80%) и си остава стандартна грижа за рак в стадий I. Все пак при рак в стадий
II скорошно рандомизирано проучване показва, че съпътстващо седмично приложение на цисплатин (30 до
40 mg/m²), прибавено към лъчетерапията, се отразява
положително на цялостната преживяемост в сравнение със самостоятелно лъчелечение. Тоест, при стадий
II се препоръчва да се обмисли химио-лъчетерапия.
При невъзможност за хирургично лечение на рецидив
в съображение идва повторно лъчелечение (радиохирургия, брахитерапия или конвенционално) за областта на туморното разпространение (което е възможно
при дозов толеранс в критични органи и в центрове с
достатъчно голям опит). Приложението на самостоятелно лекарствено лечение е индицирано: 1) при локално авансирал процес с голям туморен обем – като
индукционно (неоадювантно, предварително); 2) при
изчерпване на възможностите на лъчелечението и хирургията, като има за задача подобряване на преживяемостта и контрол на симптоматиката.
Лъчелечението е радикален метод при това заболяване
и е самостоятелно при болни в I и II стадий и лъче-химиолечение (симултантно с лекарствено лечение) във
III и IVА стадий.
Приложение на лъче-химиолечение. През 1998 г. Al
Sarraf публикова резултатите на Int 0099 проучване,
което сравнява болни в III и IV стадий, при които е
приложено самостоятелно лъчелечение до 70 Gy или
същото симултантно с приложение на цисплатина.
Всички болни са имали адювантна платина-базирана
ХТ. След обобщение на резултатите се установява, че
лъче-химиолечението отчетливо повишава 3-годишните ОП и СЗП (46% vs 78%, съответно 24 vs. 69%).
Постепенно все повече данни се натрупват и през

2015 г е публикуван МАС-NPC метаанализа на 4806
пациента в общо 19 проучвания – указва се принос в
5 г. ОП от 9,4% при самостоятелно лъче-химиолечение и 12,4% лъче-химиолечение последвано от ХТ, а
и двата подхода подобряват локалния контрол, СЗП
и понижават далечното метастазиране (Blanchard P,
et al. Chemotherapy and radiotherapy in nasopharyngeal
carcinoma: an update of the MAC-NPC meta-analysis.
Lancet Oncol. 2015;16(6):645–55).
Съвременното лъчелечение налага реализиране на
66-70 Gy ОД високоенергийно фотонно лъчение (или
еквивалента му при корпускулярни лъчения) във видимия туморен обем и облъчване на регионалния
шийно-надключичен лимфен басейн съгласно риска
за разпространение Може да се прилага и хиперфракционирано лъче(химио)лечение – облъчване двукратно дневно с интервал от минимум 6 часа и доза 1,2 Gy
за фракция.
В определени случаи лечението започва с прилагането на медикаментозно лечение, което цели редукция на туморния обем и възможност за прилагане на
последващо радикално лъчелечение – т.е. подходът е
основно приложим при изява в напреднал стадии и с
големи туморни маси. Макар и наложен емпирично,
натупаните съобщения за такива серии пациенти са
обединени в метаанализ, който доказва предимство по
отношение свободната от заболяване преживяемост
поради повлияване на далечното метастазиране (кое-

то според някой автори надвишава 15% до 5-та година, Аnne WM) – има тенденция за навлизане на такава
тактика при стандартното лечение на локално авансиралия назофарингеален карцином.
Тук следва да се споменат и болните с плоскоклетъчна
метастаза на шията от НПО, при които хистологичното изследване след in situ хибридизация показва EBV+
болест (т.е. Т0N+M0). В настоящия момент такива болни се разглеждат като пациенти с неизявено първично огнище на заболяването в епифаринкса и ранни метастази в шийните лимфни възли. Те следва да се лекуват по същите принципи, както болните с видим карцином на епифаринкса. Проследяването на EBV ДНК
титри в кръвта на пациенти, с доказан епифарингеален карцином и предлечебно повишени такива, може
да се показват за мониторинг на болестта насочване
на терапията. Редица проучвания показват, че персистирането на повишени титри след повече от седмица
след приключване на радикалното лъче-химиолечение е свързано с влошена ОП и СЗП (Leung SF, Zee B,
Ma BB, et al. Plasma Epstein-Barr viral deoxyribonucleic
acid quantitation complements tumor-node-metastasis
staging prognostication in nasopharyngeal carcinoma. J
Clin Oncol. 2008;24:5414–8),( Wang W-Y, et al. Long-term
survival analysis of nasopharyngeal carcinoma by plasma
Epstein-Barr virus DNA levels. Cancer. 2013;119(5):963–
70). Затова и такива пациенти следва да се насочват за
аювантна ХТ и да бъдат подробно проследявани със
съответните образни методи.

Фиг. 48. Лечение на назофарингеален карцином
В рандомизирано проучване в САЩ през 90-те години
на ХХ в., съпътстваща терапия с цисплатин (цисплатин
100 mg/m² на всеки 21 до 28 дни) и ежедневно облъчване, последвани от три курса адювантен цисплатин
и 5-FU, показва подобрение в общата преживяемост
(76% при съпътстваща химио-лъчетерапия vs. 46% при
самостоятелна лъчетерапия). Въз основа на това про-

учване, съпътстваща химио-лъчетерапия, последвана
от адювантна химиотерапия, все още се приема за стандартно лечение на локално авансирал неместастазирал
(стадий III и IV) назофарингеален рак в САЩ. Други лекарства, като например таксани, показват активност, но
не са проучвани достатъчно подробно.
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Злокачесатвени новообразувания на орофаринкса
(мезофаринкса)
Онкологията обединява под общото название карциноми на орофаринкса първичните епителни неоплазми, произлизащи и с разпространение в задната 1/3 на
езика и основата му, валекулите, езичната повърхност
на епиглотиса, тонзилата, тонзиларната ямка и тонзиларните дъги, небно-езична дъга, небно-фарингеална
дъга, задната фарингеална стена на съответното ниво,
както и долната повърхност на мекото небце с увулата.
Над 90% от карциномите са спиноцелуларни с различни степени на диференциация, но по-рядко сe откриват също лимфоми, аденокарциноми и др. Наличната
етио-патогенетичната връзка между HPV инфекцията в тази област и възникването на плоскоклетъчен
рак е в основата на променената прогноза и успехите
в лечението през 90-те години на миналия век. Тогава
е доказана ДНК на HPV вирус в туморна тъкан и това
съвпадна с промените в честотата на заболяването и
демографските характеристики на болните – отчетливо все по-голяма е заболеваемостта при млади хора и
непушачи. Подтипът HPV16 е най-често срещания и
засяга 90% от туморите. Другите високорискови подтипове са 31, 33 и 18. Тютюнопушенето все още е рисков фактор при ракови заболявания, свързани с HPV.
Пациентите с HPV-позитивни тумори имат около 30%
непушачи в своята група, в сравнение с по-малко от 5%
в HPV-отрицателните групи (Human papillomavirus,
smoking status and outcomes in tonsillar squamous cell
carcinoma., Hong AM, Martin A, Chatfield M, et al. , Int

J Cancer. 2013;132(12):2748–54), (Distinct risk factor
profiles for human papillomavirus type 16-positive and
human papillomavirus type 16-negative head and neck
cancers., Gillison ML, D‘Souza G, Westra W, et al., J Natl
Cancer Inst. 2008;100(6):407–20). Значението на тютюнопушенето се отразява и на прогнозата – отчетливо влошена преживяемост при пушачите.
Според VIII-ма ревизия на TNM системата реално се
обособяват две групи орофарингеален рак – HPV(+) и
HPV(-). Това е така защото HPV асоциираните орофарингеални неоплазми показват значително по-добра
прогноза в сравнение с HPV-негативните. 5-годишната ОП дори при болните с локално авансирала болест при HPV(+) карцином достига 75–85%, сравнено
с аналогични по стадий HPV (-) заболявания, където е приблизително 55-65%. Множество проучвания
систематично доказват тази разлика. Към момента
сурогатният маркер за HPV+ индуциран орофарингеален карцином e имунохистохимичното доказване
на свъхекспресия на р16 протеин в туморната тъкан.
Налице са обаче данни, че до 20% от р16-позитивните по този метод проби са HPV- негативни когато са
изследвани с PCR или ISH техники – т.е. тези тумори
не са етиологично свързани с HPV инфекция (Human
papilloma virus testing in oropharyngeal squamous cell
carcinoma: what the clinician should know, Mirghani H,
Amen F, Moreau F, et al., Oral Oncol 2014;50:1–9), (Human
papillomavirus detection and comorbidity: critical issues
in selection of patients with oropharyngeal cancer for
treatment de-escalation trials., Rietbergen MM, Brakenhoff
RH, Bloemena E, et al., Ann Oncol 2013;24:2740–5).

Таблица 10. Прогностични фактори при орофарингеален карцином

Прогностични
фактори – значение

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани с лечението

Основни

HPV статус
(вкл. р16); Т категория; N категория

Тютюнопушене (особено по
време на лъчелечение);
Пърформънс статус

Качество на лечението
(адекватно стадиране,
експертиза на мултидисциплинарния екип)

Допълнителни

Брой ангажирани л.
възли; ниво на метастатичните
л. възли; туморен
обем; хипоксия

Съпътстващи заболявания;
Възраст

Възможност за
оптимално лъчелечение (доза; време, за което е осъществено
радикалното ЛЛ;
качество на лъчелечението)

С обещаващо значение

EGFR експресия; ТР53
мутационен статус;
Bcl2; ERCC1

Качество на живот

TNM стадиране на HPV(+) орофарингеален карцином – тук, в сравнение с предишната версия, отпадат
Tis (приема се за индолентен) и T4b (разделянето с Т4а
няма прогностична стойност и кривите на преживяемост съвпадат). Критерият N също е променен с цел да
отразява групиране на болните със сходна прогноза.
Така остават:
ТХ – първичният тумор не може да бъде оценен;
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ТО – няма доказателства за първичен тумор;
Т1 – тумор 2 см или по-малко в най-големия си диаметър;
Т2 – тумор по-голям от 2 см, но не повече от 4 см в
най-големия си диаметър, или такъв независимо от
размера с разпространение към лингваланата повърхност на епиглотиса;
Т4 – авансирало заболяване, инфилтриращо други органи: ларинкс, мускули на езика, дъвкателна мускула-

тура, твърдо небце, мандибула, магистрални съдове и
т.н.
N критерий:
NX – регионалните лимфни възли не могат да се оценят;
N0 – няма метастази в регионалните лимфни възли;
N1 – ипсилатерална(и) метастаза(и) по-малка от 6 см в
най-големия си размер, независимо от броя на метастатичните л. възли;
N2 – вилатерални или контралатерални метастатични
л. възли, не по-големи от 6 см в най-големия си размер,
независимо от броя;
N3 – метастаза (и) в лимфните възли по-големи от 6 см

в най-големия си размер.
М – далечни метастази:
MX – далечните метастази не могат да бъдат оценени;
МО – няма далечни метастази;
М1 – има далечни метастази.
Категориията pN при HPV(+) орофарингеален рак не
кореспондира с предоперативното стадиране, описано
по-горе, различаваме:
pN1 – 1 до 4 метастатични л. възли;
pN2 – 5 и повече метастатични л. възли.

Съответно има и специфично групиране по стадии:
HPV(+) рак на орофаринкса

Клинично стадиране

Патологично стадиране

I стадий

T1-2, N0-1, M0

pT1-2, pN0-1

II стадий

T3, N0-2, M0

pT3-4, pN0-1

III стадий

T4, N0-3, M0
T1-3, N3, M0

pT3-4, pN2

IV стадий

М1 при всяко T и N

М1 при всяко T и N

TNM стадиране на HPV(-) орофарингеален карцином – oтчита се екстракапсулното разпространение
(ЕСЕ+) при метастази в регионалния лимфен басейн
ТХ – първичният тумор не може да бъде оценен;
ТО – няма доказателства за първичен тумор;
Tis – карцином in situ;
Т1 – тумор 2 см или по-малко в най-големия си диаметър;
Т2 – тумор по-голям от 2 см, но не повече от 4 см в
най-големия си диаметър;
ТЗ – тумор по-голям от 4 см в най-големия си диаметър;
Т4а – тумор нахлул в съседни структури – мускули на
езика, и/или ларинкс, твърдо небце, мандибула, които
са резектабилни;
Т4b – тумор, инвазиращ страничния птеригоиден мускул, фоса птеригоидея, страничната стена на назофаринкса, базата на черепа или прорастващ около каротидната артерия.
N – регионални лимфни възли:
NX – регионалните лимфни възли не могат да се оценят;

N0 – няма метастази в регионалните лимфни възли;
N1 – хомолатерални метастази в лимфните възли, до 3
см в най-големия си размер (ЕСЕ-);
N2a – метастазa в единичен хомолатерален лимфен възел по-голяма от 3 см, но не повече от 6 см в най-големия си размер (ЕСЕ-);
N2b – метастази в множество хомолатерални лимфни
възли не по-големи от 6 см в най- големия си размер
(ЕСЕ-);
N2c – метастази в билатерални или контралатерални
лимфни възли, не по-големи от 6 см в най-големия си
размер, (ЕСЕ-);
N3а – метастази в лимфните възли по-големи от 6 см в
най-големия си размер;
N3b – лимфна(и) метастаза(и) на шията със всякакъв
размер и латералност с данни за екстракапсулно разпространение.
М – далечни метастази:
MX – далечните метастази не могат да бъдат оценени;
МО – няма далечни метастази;
М1 – има далечни метастази.

Тук категориите рТ, pN и рМ кореспондират на ТNМ категориите.
HPV(-) рак на орофаринкса

Клинично стадиране

Патологично стадиране

I стадий

T1, N0, M0

pT1, pN0, M0

II стадий

T2, N0, M0

pT2, pN0, M0

III стадий

T3, N0, M0
T1-3, N1, M0

pT3, pN0, M0
pT1-3, pN1, M0

IV А стадий

Т4а, N0-2, M0
T1-3, N2, M0
T4b, N0-2, M0
T1-4b, N3, M0
М1 при всяко T и N

pТ4а, pN0-2, M0
pT1-3, pN2, M0
pT4b, pN0-2, M0
pT1-4b, pN3, M0
М1 при всяко T и N

IV B стадий
IV C стадий
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Лъчелечение
Ранните ретроспективни анализи на серии болни покават, че самостоятелното лъчелечение е лечебен метод, ефективен колкото хирургията при начални орофарингеални карциноми (Т1-Т2N0-1), и съответно
се предпочита при трудно осъществима оперативна
интервенция, при очакван лош функционален изход
от хирургичната намеса (Monnier, Y., Simon, C. Surgery
Versus Radiotherapy for Early Oropharyngeal Tumors: a
Never-Ending Debate. Curr. Treat. Options in Oncol. 16,
42 (2015). https://doi.org/10.1007/s11864-015-0362-4).
При локално авансиралите карциноми (Т3-Т4 или N+)
се предприема дефинитивно симултантно лъче-химиолечение (най-често в комбинация с Cisplatin или
Cetuximab), като за туморния обем се цели обща доза
ОД ≥ 70 Gy. В съвременните проучвания резултатите от
лъче-химиотерапията са отлични. През 2004 г. са публикувани резултатите на рандомизираното GORTEC
94-01 проучване, според което добавянето на ХТ симултантно с дефинитивно лъчелечение води до значимо
покачване на 5 г. – ОП със 7%, на СЗП с 12% и на локалния контрол с 23% ( Denis F, Garaud P, Bardet E, et al.
Final results of the 94-01 French Head and Neck Oncology
and Radiotherapy Group randomized trial comparing
radiotherapy alone with concomitant radiochemotherapy
in advanced-stage oropharynx carcinoma. J Clin Oncol.
2004;22:69–76). Овен приложението на платина-базирана терапия през 2006 г. са публикувани резултатите на Bonner и съавтори за симултантно лечение с
cetuximab (хуманизирано моноклонално антитяло),

като приложението на медикамента води до повишаване на 5 г. – ОП от 36% на 46% (в сравнение със самостоятелното лъчелечение). Най-големият наличен
до момента метаанализ за прилагането на лъче-химиолечението при авансирали плоскоклетъчни карциноми е публикуван през 2009 г. и обхваща данните на
93 проучвания, като докладва значима полза от симултантното лъче-химиолечение, изразяваща се в нетна
полза от 6,5%, подобрена 5 г. ОП (Pignon JP, le Maitre
A, Maillard E, Bourhis J. Meta-analysis of chemotherapy
in head and neck cancer (MACH-NC): an update on 93
randomised trials and 17,346 patients. Radiother Oncol.
2009;92(1):4–14).
В европейско проучване (Rischin D, Young RJ, Fisher
R, et al. Prognostic significance of p16INK4A and human
papillomavirus in patients with oropharyngeal cancer
treated on TROG 02.02 phase III trial. J Clin Oncol.
2010;28(27):4142‐4148.
doi:10.1200/JCO.2010.29.290),
анализиращо преживяемост и токсичност на IMRT
лъче-химиолечение, 185 HPV+ пациенти са получили
IMRT (90% локорегионално напреднало заболяване).
Прогнозните 3-годишни нива на ОП, период, свободен от заболяване, и специфична преживяемост при
пациенти с HPV (+,) асоциираните карциноми са били
съответно 90,9%, 87,9% и 91,8%. Наистина в периода
2008-2012 г. са публикувани данните на редица проучвания, които систематично показват големи разлики в
лечебните резултати за преживяемостта при HPV(+),
спрямо HPV(-) орофарингеални карциноми в полза на
първите (вж. Таблица 11.).

Таблица 11. Лечебни резултати за преживяемостта при HPV(+), спрямо HPV(-) орофарингеални карциноми
Проучване

Автор, г.

# случаи

Проследяване (г.)

ОП HPV(+) vs. HPV(-)

DHANCA 6,7

Lassen, 2011

794

5

(62% vs. 47%)

ECOG 2399

Fakhry, 2008

96

2

2 г. преживяемост (95% vs. 62%)

RTOG 0129

Ang, 2010

323

4.8

3 г. преживяемост (82.4%, vs. 57.1%)

TROG 02.02

Rischin, 2010

185

5

2 г. преживяемост (91% vs. 74%)

Това повдига въпроса за т.нар. „деескалация“ на лъчелечението, изразяваща се в намаляване на общата ОД,
като с това се цели същия лечебен ефект (Mirghani;).
Към момента обаче (2020 г.) препоръките за лъче(химио)лечение при плоскоклетъчен HPV(+) карцином
не са променени – т.е. HPV статуса на пациент с орофарингеален карцином е само прогностичен показател
и отклоняването от утвърдените терапевтични режими на лъчелечение не е допустимо, освен в клинични
проучвания.
Карцином на хипофаринкса
Хипофаринксът е естествено протежение на мезофаринкса в посока към хранопровода. Условно обхваща
храносмилателната тръба от нивото на хиоидната кост
до долния край на крикоидния хрущял. Във физиологично състояние стените му са прилепени дорзовентрално, като пред него се разполагат ларингеалните
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структури, а назад е превертебралната фасция.Условно се различават три основни зони, като първите две
са по предната стена: 1) sinus piriformis, формиран в
пространството от фаринго-епиглотисната гънка до
горния край на хранопровода; 2) фаринго-езофагеалната зона, или още посткрикоидна област, от нивото
на аритеноидните хрущяли до долния ръб на крикоидния хрущял – също по предна стена на хипофаринкса
и 3) задна стена на хипофаринкса. Допълнително латералната хипофарингеална стена обхваща малка част
от органа, свързваща предната и задната стени, като
в съседство преминават магистрални съдове и нерви.
Във физиологично състояние хипофаринкса обхваща
дорзолатерално ларинкса и това често спомага процесите, развиващи се там, при напредване да обхващат
съседния орган бързо. Тъканите са с богат лимфен
дренаж и поради анатомичния строеж на органите в
зоната, първичните хипофарингеални тумори често са
асимптоматични в началните етапи на развитието си

като рано и бързо се разпространяват в регионалния
лимфен басейн, а не толкова рядко и по хематогенен
път. Като цяло злокачествените заболявания на хипофаринкса се характеризират с най-ниската степен
на преживяемост от всички, възникнали в областта на
главата и шията. По световни данни сумарно за всички стадии 5 г. ОП достига в повечето държави около
25-30% и и до 35%-40% при максимално адекватна онкологична помощ в най-добрите центрове (Newman и
съавтори).
Хирургично лечение
При ограничени тумори в клинични стадии Т1 и Т2,
при засягане на предна хипофарингеална стена високо, е възможно извършване на частична резекция с
резекция и на ларинкса в различен обем. Когато процесът обхваща значимо предна фарингеална стена T3
до Т4, но без засягане на задна фарингеална стена и
с пробив в ретрофарингеалното пространство, е възможно прилагането на ларингофарингектомия и следва лъче(химио)лечение. Съвременните оперативни
техники на локална лазерна резекция и TORS подобряват резултатите, но се прилагат само в специализирани центрове (Takes). При шийни метастази е индицирана лимфна дисекция.
Лъчелечение
Често обаче карциномите на хипофаринкса са нерезектабилни в момента на диагностициране и съответно
оперативното лечение е невъзможно. В такъв случай
се прилага едновременното химио-лъчелечение като
радикален метод за терапия. Цели се реализиране на
ОД 66-70 Gy, като при затруднение с дишането и приема на храна се налага предварително извършване на
трахео- и гастростомия.
Лекарственото лечение е обект на множество проучвания. Към момента е показано като неоадювантно
(т.е. преди прилагане на радикален лечебен метод) при
опит за органно съхраняване и необходимост от циторедукция поради много голям туморен обем, или като
част от дефинитивното лъче-химиолечение (води до
6-8% увеличение в 5 г. ОП). При персистенция или рецидив пациентите подлежат на лъче(химио)лечение,
ако е извършвана хирургия или спасителна хирургия
след провеждано облъчване. При изчерпване възможностите на радикалните методи, болните се насочват
за самостоятелно лекарствено лечение.
Карциноми на ларинкса
Рисковите фактори включват тютюн и/или алкохол.
HPV е открит в подвидове рак на ларинкса. В допълнение, някои фактори в хранителния режим и експозиция на дървесни стърготини, азбести и никел са доказани етиологични фактори. Съотношението мъже-жени при рака на ларинкса е 4.5:1, с пикова честотност
в шестото десетилетие от живота. Това заболяване е с
50% по-често сред афроамериканците, отколкото сред
белите и 100% по-често при белите, отколкото при латиносите и азиатците. Над 95% от видовете рак на ла-

ринкса са сквамозни клетъчни карциноми.
Ракът на ларинкса може да бъде супраглотисен, глотисен и/или субглотисен. Епидемиологията, анамнезата,
най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на
възлите и прогнозите са изложени в общата част на туморите на глава и шия
Глотисен рак в ранен стадий, който не изисква ларингектомия (T1–T2, N0), обикновено се третира с микроендоскопска операция или лъчетерапия. При T1–2 и
селектирани T3 супраглотисни карциноми е използвана трансорална роботизирана операция и лазерна
хирургия. Локално авансирали резектабилни тумори
(T3–T4 или T2 N–) може да се подложат на операция, с
допълнение от адювантно лъчелечение, ако са налични
локорегионални рискови фактори (тоест, близки или
позитивни зони, T3/4 засегнато от тумора преепиглотисно пространство, пръстеновиден хрущял или
хиоидна кост, лимфатично, съдово или перинервално
разпространение, множество позитивни възли, екстракапсуларно разпространение или предшестваща
трахеостомия). За супраглотисния рак с висок риск от
метастази в шията или други области с лимфни възли
се препоръчва дисекция на шия и/или лъчетерапия на
шия. Алтернативата е прилагане на комбинирано лъчелечение с химиотерапия. През 1991 г., при клинично
проучване с доброволци е установено, че последваща
химиотерапия с цисплатин и инфузионен 5-FU след
лъчетерапия при пациенти с високо ниво на отговор,
води до еквивалентна преживяемост и нивото на запазване на ларинкса е около 66% в сравнение с лечение с операция, последвана от лъчетерапия. Последващо
рандомизирано проучване във фаза III, със съпътстваща цисплатин (100 mg/m² на 1-ви, 22-и и 43-и ден) и
лъчетерапия, проведено в САЩ демонстрира, по-дълъг
свободен от ларингектомия период, по-добро ниво
на запазване на ларинкса и по-добро ниво на локално-регионален контрол в сравнение както с последващ (индукционен) цисплатин и 5-FU, последвани от
лъчетерапие, така и в сравнение със самостоятелно
приложена лъчетерапия. Нивото на преживяемост не
се различава драматично за трите метода на лечение.
Пациентите, подложени на химиотерапия, показват
по-ниско ниво на метастази след 2 години, в сравнение
с пациентите, подложени само на лъчелечение. Пациенти с голям обем T4 (с унищожен ларинкс или масивна екстензия на супраглотисен рак към основата на
езика), при които не е било възможно запазването на
функцията на ларинкса и преглъщането, без включване на химио-лъчетерапия, традиционно са лекувани с
операция, последвана от лъчетерапия, а не чрез органосъхраняваща терапия. Напоследък обаче се използва експериментална хибридна терапия, която включва
един цикъл неоадювантен цисплатин с цел „химиоселекция“ на пациенти с > 50% туморна редукция за съпътстваща химио-лъчетерапия със значителни нива на
запазване на органа, дори при пациенти с T4. Онези
пациенти, с < 50% туморна редукция след цисплатин
или непълен отговор след химио-лъчетерапия, са подложени на тотална ларингектомия.
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Рехабилитацията на говора е критично важна за пациенти с авансирал рак на ларинкса, които са подложени на тотална ларингектомия. Възможностите
за фонация включват трахоезофагеална пункция
по време на тоталната ларингектомия, езофагеален
говор или механичен електроларинкс. Повечето
пациенти могат да получат задоволително ниво на

комуникация посредством някоя от тези техники.
Пациенти с нерезектабилни лезии или пациенти, за
които е преценено, че са изправени пред висок хирургичен риск, могат да бъдат подложени на дефинитивна лъчетерапия с химиотерапия, стига да са в
добро общо състояние.

Таблица 12. Прогностични фактори при ларингеален карцином
Прогностични фактори –
значение

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани с лечението

Основни

Т, N, М
категории;
Екстаркапслулно разпространение

Съпътстващи заболявания; Възраст > 70г.;
Пърформънс статус

Възможност за оптимално
и качествено лечение;
Резекционни линии

Допълнителни

Брой ангажирани
л. възли; ниво на
метастатичните
л. възли; туморен
обем; хипоксия

Пол;
Ларингеална
функция

Нутритивен статус;
Социално-икономически
мерки; Радикално лечение
в оптимално кратък срок

С обещаващо значение

Туморни маркери:
ТР53;VEGF; cyclin D1
амплификация; EGFR;
Bcl2; HPV статус

Качество на живот

Оглед с фиброоптика;
Нови сенсибилизиращи
агенти за фотодинамична
терапия

Като обещаващи прогностични маркери се проследяват HPV статуса и тук са доказани и степента на
експресия и фосфорилиране на EGFR, наличие на
мутация TP53 (Jiang, M., Zhang, H., Xiao, H., Zhang, Z.,
Que, D. et al. (2018). High expression of c-Met and EGFR
is associated with poor survival of patients with glottic
laryngeal squamous cell carcinoma. Oncology letters, 15(1),
931-939). Има редица съобщения, показващи, че високата експресия на VEGF, е свързана с по-лош резултат от лечението и е негативен прогностичен фактор
(Zhang, L. P., & Chen, H. L. (2017). Increased vascular
endothelial growth factor expression predicts a worse
prognosis for laryngeal cancer patients: a meta-analysis.
The Journal of Laryngology & Otology, 131(1), 44-50). Тепърва предстои тези маркери да бъдат проучени и валидирани в практиката и изследването им да се отрази
на стадирането, лечението и оттам на прогнозата на
болните с ларингеален и хипофарингеален карцином.
Лъчелечение на рака на ларинкса
Лъчелечтерапията при заболяванията на ларинкса
може да бъде:
1. Следоперативно лъче/лъче-химиолечение – с индикации при Т4 тумор, R1 и R2 резекции, периневрална
и съдова инвазия, субглотисно прорастване, множествени метастатични лимфни възли, лимфни метастази
с екстракапсулно прорастване, както и предварителна
трахеостомия поради задух – провежда се облъчване
на туморното ложе и регионалния лимфен басейн до
ОД 60 Gy.
2. Дефинитивно лъче- и лъче-химиолечение – при Т1-
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Т2 карциноми на глотиса следва да бъде първият избор поради възможността за излекуване и запазване
на фонацията и гълтането сравнително слабо нарушени. (Lee, K. C., & Chuang, S. K. (2020). The nonsurgical
management of early stage (T1/2 N0 M0) laryngeal cancer:
A population analysis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral
Pathology and Oral Radiology). В терапевтичния обем
се включва ларингеалната кутия в областта на глотиса
(поради само 0-2% лимфни метастази) и се провежда
лечение до ОД 66-70 Gy. При екзактно предлечебно
стадиране лъчелечението осигурява 5 г. ОП над 90%
при Т1 и над 75% при Т2. (Chera, B. S., Amdur, R. J.,
Morris, C. G., Kirwan, J. M., & Mendenhall, W. M. (2010).
T1N0 to T2N0 squamous cell carcinoma of the glottic
larynx treated with definitive radiotherapy. International
Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 78(2),
461-466). Факторите, които повлияват негативно резултатите от дефинитивното лъчелечение (влошен локален контрол) на глотисните карциноми, са логично
по-висиокият Т стадий и ангажирането на предната
комисура (Kitani, Y., Kubota, A., Furukawa, M., & Sato,
K. (2016). Prognostic factors for local control in patients
receiving radiation therapy for early glottic cancer: anterior
commissure involvement and effect of chemoradiotherapy.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 273(4),
1011-1017). Органосъхраняваща стратегия с провеждане на лъче-химиолечение може да се приложи и
при локално авансирали карциноми и (Т3-Т4, N+ заболяване). Съществува възможност за провеждане
на индукционна ХТ и при повлияване с редукция на
туморния обем повече от 50% от пациентите са под-

ходящи за прилагане на органосъхраняващ подход
чрез дефинитивно лъче-химиолечение (Urba, S., Wolf,
G., Eisbruch, A., Worden, F., Lee, J., Bradford, C. & Taylor,
J. (2006). Single-cycle induction chemotherapy selects
patients with advanced laryngeal cancer for combined
chemoradiation: a new treatment paradigm. Journal of
clinical oncology, 24(4), 593-59). Такова лечение следва
да бъде внимателно обсъдено и планирано и съответно болният трябва да бъде акуратно проследяван, тъй
като при персистенция и рецидив следва да се извърши спасителна ларингектомия. При ангажиране на
нерезектабилни структури T4 лъче-химиолечението е
радикалният метод, на който се разчита. Във всички
изброени случаи, извън начални глотисни карциноми,
освен облъчване за видимия туморен обем (първичен
и метастатичен) до ОД 70 Gy се облъчват двустранния
шиен лимфен басейн с доза преценена спрямо риска за
дисеминация.
Носна кухина и параназални синуси
Карциноми на носната кухина и синусите са редки и
включват сквамозен рак, меланоми, естезионевробластом и синоназален недиферинциран карцином (SNUC),
неходжкинов лимфом, плазмоцитоми, саркоми, аденоиден кистозен карцином и др.
Карциномите на носната кухина и параназалните синуси обикновено се проявяват при пациенти в авансирал стадий поради сравнително безсимптомно протичане на туморната локализация. Симптомите може да
включват оток на лицето, скованост на ноздрите, болка
или епистаксис. Такива пациенти следва да бъдат прегледани от мултидисциплинарен екип с опит в туморите на носните кухини и синусите. При възможност, предпочитаната
първа опция е хирургична интервенция, но е докладвано за
добър резултат и при хирургична интервенция, последвана
от адювантно лъчелечение с или без химиотерапия. Сред
усложненията от лъчелечението се нарежда хипопитуитаризъм. Локалните рецидиви се срещат често при туморите от епителен произход, като при тях отдалечените
метастази се срещат по-рядко.
Рак с неизвестна първоначална локация (на главата
и шията)
Най-често срещаният произход е назофарингеален,
орофарингеален и хипофарингеален. PET/CT, заедно
с биопсия, показва произхода на повечето от тези карциноми. При < 10% от случаите не е регистриран първичен тумор, при което се използва термина „рак с
неизвестна първоначална локализация“. Цервикален
лимфен възел (с изключение на супраклавикуларен),
засегнат от сквамозен карцином, обикновено е индикация за първичен тумор на глава и шия. Неизвестните
първични тумори на главата и шията обичайно се третират
с дисекция на шията и лъчетерапия или съпътстваща химио-лъчетерапия като при назофарингеален или орофа-

рингеален рак. Прогнозите, общо казано, са еквивалентни с тези при рак със същия нодален статус. За пациенти, третирани чрез хирургична интервенция и/или
съпътстваща химиотерапия, се докладва за 5-годишна
преживяемост от 75% до 87%.
Рак на слюнчената жлеза
Ракът на слюнчените жлези съставлява около 3% от
всички ракови заболявания на главата и шията, диагностицирани на годишна база в САЩ. Тютюнопушенето и употребата на алкохол не са рискови фактори, може
би с изключение при жените. Йонизиращата радиация
и някои професионални експозиции (например, при
работници в каучуковата и автомобилната промишленост, дървоработници и земеделци) се свързва с развитие на рак на слюнчените жлези.
Слюнчените жлези се делят на главни (паротидна, субмандибуларна и сублинвална) и второстепенни (разпределени по протежение на горния аеродигестивен
тракт, предимно в устната и носната кухина и параназалните синуси). Около 75% от неоплазмите на паротидната жлеза са доброкачествени, докато около 75%
от туморите на субмандибуларната, сублингвалната и
второстепенните слюнчени жлези са злокачествени.
Повечето тумори на слюнчената жлеза са доброкачествени и най-честата хистология е плеоморфна аденома,
която се характеризира с бавен растеж и ограничен
брой симптоми и най-често се среща в паротидната
жлеза. Най-честото проявление на доброкачествени
тумори на слюнчената жлеза е асимптомно подуване
на устната, паротидната, или субмандибуларната, или
сублингвалната жлеза. Персистираща болка или неврологичен проблем (вкочаненост на лигавицата или
езика и пареза на лицевия нерв) предполагат малигнена болест.
Класификацията 2005 WHO разпознава 24 хистологични подвида на рак на слюнчената жлеза. Най-разпространеният вид злокачествен рак на слюнчената жлеза,
произхождащ от главна слюнчена жлеза, е мукоепидермоиден карцином, последван от сквамозен карцином, карцином на клетките на ацините, аденоидцистичен карцином и аденокарцином, който не е определен
по друг начин. Във второстепенните слюнчени жлези
мукоепидермоидният клетъчен рак пак е най-често
срещан, следван от аденоидцистичен карцином и аденокарцином, който не е определен по друг начин. Карциномът на слюнчената тръба представлява подвид
аденокарцином, който хистологично прилича на дукталния карцином на гърдата, но като цяло има агресивна природа. Клиничните характеристики и прогнозите на специфичните малигнени тумори на слюнчената
жлеза са показани на таблица 13.
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Таблица 13. Клинична характеристика и прогноза на злокачествените тумори на слюнчените жлези
Хистология

Клинична характеристика

Прогноза

Мукоепидермоиден карцином

Най-често срещаният злокачествен тумор.
Най-често в паротиднта жлеза – 32%, Low grade,
локален растеж, лечение с агресивна хирургия,
рядко метастазира,
T(11:19) (q21:p13) в 50-70%
High grade, локално агресивен, инвазия на съдове
и нерви, ранно метастазиране

Low grade – 76-95% 5-годишна
преживяемост
High grade – 30-50% 5-годишна
преживяемост

Аденокарцинома

16% паротидна жлеза, 9% -– субмандибуларни
тумори. Грейдинга корелира с преживяемостта

76-85% 5-годишна преживяемост
34-71% 10-годишна преживяемост

Плоскаклетъчен карцином

Не е чест. 7% паротидна жлеза и 10 % субмандибуларни тумори. Грейдинга корелира с преживяемостта.

24% 5-годишна и
18% 10-годишна преживяемост

Acinic cell, carcinoma

< 10 % малигнени тумори на слюнчените жлези.
Low grade. Бавен растеж. Рядко инфилтрира фасциалния нерв и дава късни метастази – бял дроб.
Регионални метастази – 5-10 %

92% 5-годишна преживяемост
68% 10-годишна

Аденоиден кистичен карцином

Най-често в субмандибуларните жлези – 41 %,
11% – паротидната жлеза. Висока честота на
инфилтрация на нервите. 40% развиват далечни
метастази, най-често в белите дробове.

50-90% 5-годишна преживяемост
10-годишна – 30-67%

Малигнен миксоиден тумор

14% паротидна жлеза, 12%
субмандибуларна жлеза. Лимфогенно метастазиране 25%. 26-32% – далечни метастази

5-годишна
преживяемост 31-65%
10-г. – 23-30%

Хирургичната интервенция е класическото лечение за
всички локализирани стадии на тумора. Лъчетерапията
е първично лечение за нерезектабилни тумори. Ролята
на химиотерапията е ограничена до лечение на локални рецидиви, нерезектабилни случаи или отдалечени
метастатични случаи. Най-честите локализации на далечни метастази са бял дроб и кости. Няма установена
стандартна химиотерапия за рак на слюнчената жлеза.
Курсове на лечение с цисплатин, карбоплатин, антрациклини, таксани, циклофосфамид и 5-FU резултират
в преходен отговор при 14% до 30% от пациентите с
аденокарцином или мукоепидермоиден карцином,
като ефектът върху преживяемостта е неизвестен.
Доброкачествени тумори на слюнчените жлези:
Pleomorphic adenocarcinoma;
Warthin tumor (pappilary cystadenoma lymphomatosum);
Monomorphic adenoma;
Доброкачествена лимфоепитеална лезия;
Oncocytoma;
Ductal papilloma;
Себацейна лимфоаденома.
Молекулярната характеристика на туморите на слюнчените жлези разкрива някои характерни молекулярни изменения. При 50% до 70% от мукоепидермоидните карциноми са с транслокация t(11;19) (q21;p13)
– създава синтезиран протеинов продукт от MEC
транслоциран 1 (MECT) със семейство (MAML2), което
прекъсва NOTCH сигнализацията. Наличието на тази
синтеза се свързва с хистология от ниско ниво и подобрени прогнози. При около половината от аденоидци-
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стични карциноми, t(6;9) (q22-23;p23-24) се получават
чрез синтеза от MYB и NFIB и е с по-лоша прогноза,
подобно на del (1p32-p36). Нов подтип рак на слюнчената жлеза, MASC, се характеризира с t(12;15) (p13;q25),
като смесва ETV6 и NTRK3 гени. Оценяват се други молекулярни характеристики на туморите на слюнчените
жлези. Установено е, че EGFR експресира или суперекспресира в мукоепидермоиден рак и рак на слюнчената
тръба, но активиращите мутации и амплификациите
от високо ниво изглежда са редки. Експресия на HER2
с амплификация се забелязва при около 30% от случаите на рак на слюнчената тръба, а болшинството от
тези видове рак изглежда експресират андроген рецептор. PTEN абнормалности и активиращи мутации
на PIK3CA също са описани в рак на слюнчената жлеза.
Към момента проучванията на таргетирани агенти не
са довели до ясен сигнал за това кои слюнчени тумори отговарят на конкретна таргетирана терапия, дори
при наличие на конкретно таргетиране. Таргетираните
терапии, особено инхибитори на EGFR, VEGF или неговите рецептори, както и Her-2/neu, се изследват в клинични проучвания във фаза 2. За потвърждаването
на тези нови агенти срещу рак на слюнчените жлези,
било то самостоятелно или в комбинация, са нужни по-мащабни проучвания или проучвания, които
включват молекулярни критерии за избираемост. Експериментални проучвания за назначаване на лечения,
въз основа на молекулярни абнормалности при тумор
на конкретен пациент, показват любопитни резултати
(отговор или удължено време за прогресия). Пациенти
в добро общо състояние следва да бъдат насърчавани да
се включват в клинични проучвания.

Тези тумори са хетерогенни и се проявяват навсякъде в областта на главата и шията, най-често като субмукозно или подкожно безболезнено образувание. В
хипофаринкса и назофаринкса симптомите могат да бъдат
абнормалности на краниалния нерв или затруднения с въздушните пътища или преглъщането. Както при саркоми на
други локации, степента е важен прогнозен индикатор. Агресивни тумори от висока степен като малигнен фиброзен
хистиоцитом, ангиосарком, неврофибросарком и мекотъканни саркоми могат да бъдат локално агресивни
и да се разпространяват по протежение на невроваскуларните структури, фасция и кост. Далечните метастази обикновено засягат белите дробове, но – макар и
по-рядко – могат да се установят и другаде. За разлика
от мекотъканните саркоми при други локации, в областта на главата и шията първичното огнище може да има
по-голямо влияние върху преживяемостта отколкото
далечните метастази. Това е вероятно поради тесните
анатомични ограничения на областта, които лимитират
възможността за широки резекционни граници, които
обичайно са необходими за локален контрол на мекотъканните саркоми. При някои хистологични видове сарком е възможно да бъдат засегнати регионално лимфни
възли, но това е много по-рядко срещано отколкото сквамозен клетъчен карцином. Саркоми е възможно да се
появят и след лъчетерапия, но в областта на главата и
шията, но това е доста рядко срещано. Прогнозата при
тези вторични саркоми може да е по-неблагоприятна,
отколкото при първичните саркоми.
Първоначалният преглед е подобен като този за сквамозен клетъчен карцином на същото място, но с някои
ключови разлики. MRI е възможно да даде по-добри
резултати при дефиниране разпространението на заболяването с цел изготвяне на план за терапия. В допълнение, ако има съмнения за сарком, трябва да бъде извършена внимателна биопсия.
Лечението зависи от стадия, възрастта на пациента,
вида на тумора, локализацията и размера. Рабдомиосарком следва да бъде третиран съобразно текущото
групово клинично проучване. За сарком на костите и
други мекотъканни саркоми целта е цялостна резекция
с широк (> 1 cм) марш, но това може да не е възможно
поради близостта до жизненоважни структури. Селективно лъчелечение на шията не е необходимо, тъй като
случаите на окултни позитивни лимфни възли са незначителни. Предвид инфилтративната природа на мекотъканните саркоми, следва да има нисък праг за включване на адювантно лъчелечение и/или брахитерапия за
подобряване на локалния контрол, дори при саркоми от
ниска степен. При повечето остеосаркоми обикновено
се препоръчва следоперативна химиотерапия, която
може да осигури и локален контрол над мекотъканните саркоми. При възможност тези пациенти следва да
бъдат насочвани към участие в клинични проучвания.
Нивото на обща преживяемост наближава 60% за пациенти със саркома на главата и шията.
Меланом
Повечето кожни меланоми на главата и шията се появяват по лицето, скалпа или шията. Суперфициално

растящият меланом е най-чест, следван от нодуларен
меланом. Принципите на стадиране и лечение на кожен меланом на главата и шията са подобни като тези
при кожните меланоми на кое да е друго място по тялото.
Може да се обмисля селективна дисекция на шия, а във
връзка с възли в паротидната жлеза може да се наложи
паротидектомия. Дисекцията на сентинелен лимфен
възел изисква експертност във връзка със сложността на дренирането на лимфите в областта на главата/
шията и вероятността за наличие на сентинелни възли
в паротидната жлеза с риск от увреждане на лицевия
нерв при дисекцията.
Мукозните меланоми представляват под 1% от всички
меланоми. Пиковата възраст на диагноза е между 60 и
80 години. Според данни на SEER от 1987 до 2009 г. са
регистрирани 452 случая на мукозен меланом на главата и шията. Повечето се проявяват в носната кухина, параназалните синуси и средното ухо (73%), докато
по-малко са в устната кухина, орофаринкса, назофаринкса или слюнчената жлеза (27%). Синоназални лезии
може да се проявят с епистаксис и назални обструкции, докато лезиите в устната кухина обикновено
са плоски и пигментирали. Поради необичайността на
тези тумори, в повечето източници се съдържат данни за ограничен брой случаи, лекувани в продължение на
няколко десетилетия. Първичното лечение обикновено е
оперативна интервенция, като адювантната лъчетерапия може да подобри локалния контрол с ефект върху
преживяемостта. Локалните рецидиви и метастази се
срещат често. Петгодишната преживяемост е около
25%. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
наскоро публикува указания за диагноза, преглед, лечение
и последващо лечение за мукозни меланоми.
Молекулярното профилиране показва мутации в
NRAS и KIT, амплификация на RREB1 и загуба на MYB,
P16INK4a и PTEN. По-малко пациенти с мукозен меланом проявяват мутации в BRAF, в сравнение с пациенти с кожен меланом. Съществуват данни за отговор на
мукозни меланоми на ипилумумаб, както и на таргетирани агенти, когато има налична цел (иматиниб, c-kit) и
проучвания за приложимост на лечение, съобразено с
молекулярния профил.
Таргетни терапии и бъдещи насоки
EGFR е свръхекспресиран при повечето случаи на сквамозен рак на главата и шията, като терапиите, таргетиращи този рецептор и неговите пътища, са обект на
най-щателни проучвания. Повишена експресия на EGFR
се свързва с по-лоши прогнози при този рак. EGFR таргетирана терапия с хуманизиран антитяло цетуксимаб в
комбинация с лъчетерапия е одобрена от U.S. Food and
Drug Administration за лечение на рак на главата и шията. Все пак незначителното подобрение в отговора при
лъчетерапия с цетуксимаб, спрямо самостоятелна лъчетерапия, както и активността на самостоятелните EGFR
таргетирани терапии (приблизително 10% ниво на отговор), предполага, че EGFR е единственият задвижващ
механизъм на относително малка подгрупа сквамозен
рак на главата и шията. Няколко механизми на резистентност към EGFR-таргетирани агенти са описани при
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сквамозните видове рак на главата и шията и при други
тумори.
Има данни за амплификация или мутация на PI3K
каталитична подчаст при ~30% и активиране на PI3KmTOR при > 70% от случаите на сквамозен рак на главата и шията. Наблюдава се предклинична и клинична
активност на mTOR инхибитори, а няколко mTOR инхибитора са под клинично наблюдение в National Institutes of
Health (NIH) и другаде. Активирането на NF-κB пътя е
важно за оцеляването на клетките при сквамозен рак
на главата и шията и е докладвано при над 70% от тези
ракови заболявания. Докато протеазните инхибитори
таргетират NF-κB, те показват ограничена активност
самостоятелно или в комбинация с химиотерапии
или вторично облъчване. Също така е установено,
че те резистират на клиничните терапевтични ефекти на цетуксимаб или лъчетерапия като инхибират
разграждането на EGFR. STAT3 е друг важен път за
преживяемостта на клетките, за който при пилотни
проучвания е показана активност в олигонуклеотидните примки. За него идентификацията на малките молекулни инхибитори остава важна цел. Други
цели за проучване включват PI3K-mTOR, MET, IGF-1R
и HSP90 инхибитори. IMRT намалява токсичностите при
химио-лъчетерапия като ксеростомия и дисплазия, а в
процес на проучване са и други начини на лечение, които облекчават тези странични ефекти. За поддържаща
терапия скорошно пилотно проучване на генна терапия NIH показа уместност в употребата на аденовирусен
трансфер на аквапорин ген за временно възстановяване
на слюнчения поток. Планира се последващо проучване с
адено-асоцииран вирус. Молекулярна характеризация на
туморите е обещаващо поле, което е възможно да доведе до подходи за индивидуализирано лечение и превенция. Предстои доклад на The NIH Cancer Genome Atlas
за генетични изменения при рак на главата и шията.
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Ранната диагноза определя и добрата прогноза.
Характеристиките на пациентите, свързани с по-лоша
прогноза, включват по-напреднала възраст, мъжки
пол, тютюнопушене.
ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ

РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
Д. ПЕТРОВ, Г. КАЛАЙДЖИЕВ,
М. ШИНДОВ, И. МИХАЙЛОВА,
Д. ГЕОРГИЕВ, С. ЛАЛОВА,
Д. ДАМЯНОВ,
И. ПАНДЖАРОВА, Д. МАНОВ,
Ж. МИХАЙЛОВА, И. ГЕРГОВ,
Н. ТРАЙКОВА,
З. ВАЛЕРИАНОВА
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Ракът на белите дробове, който основно се разделя на
дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) и недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), е водещата причина за смърт от рак при мъжете и жените,
както в Съединените щати, така и по света.
Приблизително 226 160 нови случая на рак на белите
дробове и бронхите (116 470 при мъжете и 109 690 при
жените) са диагностицирани през 2012 г. в Съединените щати, което води до 160 340 смъртни случая (87 750
при мъжете, 72 590 при жените).
Повече от 70% от пациентите са диагностицирани с
напреднало вече заболяване, което не подлежи на лечебна терапия.
5-годишната относителна честота на преживяемост
при рак на белия дроб е приблизително 18,5%, което
отразява бавното, но стабилно подобрение от 13,7%
през 70-те години.
В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота
при жените. За 2013 г. той заема 19.3% в структурата
от всички злокачествени заболявания при мъжете и
5.3% от тази при жените. През 2013 г. са регистрирани
4160 нови случая, от които 80.8% са при мъжете. Фактическата заболяемост е 95.1 на 100.000 мъже и 21.4 на
100.000 жени. Починали от рак на белия дроб са 3624,
от които 81.6% са мъже. Фактическата смъртност е
83.7 на 100.000 мъже и 17.8 –жени.

118

По-голямата част от смъртните случаи от рак на белия дроб се дължат пряко на тютюнопушенето. Тютюневият дим съдържа изключително сложна смес
от канцерогени вещества, които имат потенциал да
увреждат човешката ДНК. Полицикличните ароматни
въглеводороди, ароматните амини и специфичните за
тютюна нитрозамини се считат за главни мутагенни
канцерогени, отговорни за образуването на мутации
в ДНК. Броят на мутациите е пряко свързан с броя на
консумираните цигари. При тежки пушачи те могат да
бъдат отговорни за до 100 мутации в клетъчния геном.
В сравнение с тези, които никога не са пушили, пушачите имат приблизително 20 пъти увеличение на риска
от рак на белите дробове. Вероятността за развитие
на рак на белите дробове намалява сред онези, които
отказват пушенето, в сравнение с тези, които продължават да пушат.
Изчисленията сочат, че пасивното пушене в Съединените щати причинява около 3 000 смъртни случая от
рак на белите дробове годишно.
Радон, радиоактивен газ, получен от разпадането на
радий 226, е втората водеща причина за рак на белите дробове в Съединените щати, наброявайки от 6 000
до 36 000 случая на рак на белия дроб всяка година.
Разпадането на радий 226 произвежда вещества, които
отделят α-частици, което може да причини увреждане
на клетките.
Професионалното излагане на канцерогени като азбест, арсен, хромати, хлорометилови етери, никел, полициклични ароматни въглеводороди и други агенти
се оценява като причина за приблизително от 9% до
15% от раковите заболявания на белите дробове. Излагането на азбест при пушачи е свързано със синергичен риск от развитие на рак на белите дробове. Пушенето на цигари намалява бронхиалната проходимост
и по този начин удължава присъствието на азбест в
белодробния епител. Механизмът на наследствените фактори за развитието на рак на белите дробове е
по-слабо разбран, отколкото при всяка друга разпространена форма на солидни тумори в човешкия организъм. Доказателството, че семейната поява на рак
на белия дроб има генетична основа, се усложнява от
централната роля на пушенето на цигари в етиологията на рака на белия дроб. Широко разнообразни,
двойно слепи, плацебо контролирани проучвания за
химиопрофилактика, докладвани през 90-те години,
не предоставят доказателства, че специфични хранителни съставки осигуряват някаква защита срещу рак
на белия дроб.

Дребноклетъчен белодробен карцином

ГЕНЕТИЧНИ АНОМАЛИИ

Дребноклетъчните карциноми са биологично агресивна подгрупа на невроендокринните тумори (NETs),
които най-често са с произход от белия дроб. Тези видове рак представляват около 15% до 20% от всички
карциноми на белия дроб, честотата на които намалява в световен мащаб. Дребноклетъчният белодробен
карцином (SCLC) е заболяване на пушачите. Мултимодалното лечение при дребноклетъчния белодробен
карцином (SCLC) подобрява преживяемостта при
пациенти, които показват отговор на комбинирана
химиотерапия. Дребноклетъчният белодробен карцином е чувствителен към химиотерапия, но за съжаление показва висок процент на рецидиви и, следователно, води до лоша прогноза.

Най-често се наблюдават генетични мутации при дребноклетъчния белодробен карцином, които включват:
•

р53 (75% до 95% SCLCs);

•

10q и 9р загуба на хетерозиготност (PTEN site);

•

3P заличаване (загуба на туморно супресорни
гени);

•

загуба на Rb гени (60% от дребноклетъчните белодробни карциноми (SCLCs));

•

теломеразната ензимна активност присъства в
90% от дребноклетъчните белодробни карциноми
(SCLCs). Теломеразата функционира, за да стабилизира дължината на теломерите и да доведе до
клетъчно безсмъртие. Този ензим обикновено присъства в клетките със способност да се разделят неограничено, като хематопоетични клетки и базови
епидермоидни клетки;

•

C-Kit и фосфорилиран C-комплект (80% до 90%
от дребноклетъчните белодробни карциноми
(SCLCs));

•

KRAS и р16 мутации са рядкост.

ПАТОЛОГИЯ
От 1999 г. СЗО и Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб (IASCLC) класифицира
дребноклетъчния белодробен карцином в три групи:
•

Класически дребноклетъчен карцином;

•

Едроклетъчен невроендокринен тумор;

•

Комбинация от дребноклетъчен карцином, с области на недребноклетъчен белодробен карцином
(NSCLC).

Дребноклетъчният белодробен карцином се характеризира със слаба диференциация, повишена митотична скорост и висок индекс на пролиферация съгласно
класификацията на Световната здравна организация
(СЗО). Клетъчна морфология при светлинна микроскопия показва малки кръгли сини клетки с недостатъчна цитоплазма, финни гранули хроматин и неясни
нуклеоли.
Имунохистохимични петна, показващи наличието на
малък карцином, включват:
– кератин;
– фактор за транскрипция на тъкани –1 (TTF-1);
– епителиален мембранен антиген.
Имунохистохимичните маркери на невроендокринната диференциация включват:
– синаптофизин;
– хромогранин;
– неврон специфична енолаза.
Тридесет процента от биопсиите на дребноклетъчния
белодробен карцином (SCLC) могат да съдържат недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), което
води до хипотезата, че белодробният карцином произхожда от плурипотентна стволова клетка. Недребноклетъчният белодробен карцином (NSCLC) може да
ко-експресира горните маркери в до 10% от случаите
и да доведе до диагностични проблеми.

КЛИНИЧНА КАРТИНА
Седемдесет процента от дребноклетъчните белодробни карциноми (SCLCs) са метастазирали при поставянето на диагнозата. Пациентите могат или да имат
симптоми, свързани с първичния тумор, или места с
метастазирано заболяване. Дребноклетъчните белодробни карциноми (SCLCs) са класически централни по
място и се характеризират със симптоми като кашлица, недостиг на въздух или признаци на постобструктивна инфекция. Най-честите места на метастазите
включват черния дроб, надбъбречните жлези, костите
и мозъка и могат да причинят клинични симптоми на
костна болка, загуба на тегло, общ физически спад и
неврологични симптоми. Дребноклетъчният белодробен карцином (SCLC) се свързва с редица клинични
синдроми, причинени от производството на паранеопластични антитела. Тези синдроми, наречени „паранеопластични синдроми“ , дават лоша прогноза и
включват:
•

Eaton-Lambert миастеничен синдром (anti-Hu антитела срещу калциевите канали);

•

синдром на излишък на ADH;

•

извънматочно АСТН производство (синдром на
Кушинг);

•

производство на извънматочни паратироидни хормони;

•

сензорна невропатия;

•

паранеопластичен енцефаломиелит.
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•

Наличието на антитела в кръвта може да бъде
тествано за диагностициране на горните синдроми. Загубата на тегло също се предполага, че е паранеопластичен феномен.

СТАДИРАНЕ
Съществуват две системи за стадиране на дребноклетъчен белодробен карцином:
Veteran’s Administration Lung Group;
Тази група разделя дребноклетъчния белодробен карцином на два стадия: ограничен стадий (Limited stage)
и разпространен стадий (extensive stage):
– Ограниченият стадий (LS) на дребноклетъчния
белодробен карцином (SCLC) се определя като
заболяване, което се включва безопасно в едно
радиационно поле. Това обикновено включва заболяване, ограничено до един хемиторакс
(hemithorax). Контралатералната медиастинална
и ипсилатерална супраклавикуларна лимфаденопатия обикновено не изключват диагноза на
ограничено стадийно заболяване;
– Разпространеният (ES) на заболяването е дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC), който
се е разпространил извън един от хемитораксите, контралатералните медиастинални лимфни
възли и ипсилатерални надключични лимфни
възли. Това обикновено се отнася до пациенти с
далечни метастази или цитологично потвърден
злокачествен плеврален или перикарден излив.
– Ограниченият стадий (LS) на дребноклетъчния
белодробен карцином (SCLC) обикновено се лекува с комбинирана химиотерапия и лъчетерапия.
– Разпространеният стадий (ES) на дребноклетъчния белодробен карцином (SCLC) не е лечим и,
съответно, се третира със самостоятелна палиативна химиотерапия.
Международната асоциация за рак на белия дроб е
приела:
– базирана на TNM система за стадиране;
– пациентите без далечно метастатично заболяване
се третират като при ограничен стадий на заболяването;
Стадирането обикновено се състои от следните елементи:
•

история и физически преглед;

•

КT на гръден кош/корем (включително надбъбречни жлези);

•

КT или MRI на мозък;

•

+/- изотопно костно сканиране.
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ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Образна диагностика при рак на белия дроб.
Рентгенографията на гръдния кош е първия образен
метод използван при клинични оплаквания на пациента. Клиничната картина не е специфична и може да
се изразява в широк спектър от оплаквания: кашлица,
кръвохрак, затруднено дишане, опресия или изявен
болков синдром. Рентгеновата находка белодробен тумор в повечето случай е случайна и неочаквана. Изобразява се в различни рентгенови образи: белодробен
нодул, инфилтративно засенчване с висока рентгенова
плътност, хиповентилация, ателектаза, нодуларна сянка в областта на хилусите, разширена и деформирана
медиастинална сянка с лобулирани контури, засенчвания на костодиафрагмалните синуси. Тези рентгенови
белези съответстват на конкретна морфологична причина: туморна формация и лимфаденомегалия в хилусите, лимфаденомегалия в медиастинума, плеврален
излив в синусите. В повечето случай диагнозата белодробен карцином може само да се подозира от рентгенографията, без да е категорична.
Компютърната томография с венозно контрастиране е
методът на избор за образна диагностика на гръдния
кош и белодробния карцином. КТ е с висока чувствителност, позволяваща детайлна информация за анатомична локализация, но с ниска специфичност. Подходяща е за съставяне на диагностичен план, предшестващ бронхоскопия или друга биопсична процедура.
Гръдния кош се скенира от горна торакална апертура
до най-ниското ниво на костодиафрагмалните синуси
при относително равномерно контрастиране на всички съдове в медиастинума и сърцето. Интерпретацията на образите се прави поотделно на белодробен, медиастинален и костен прозорец. Мултипланарните реконструкции в коронарен и сагитален план допълват
информативността на изследването. Получените изображения се интерпретират по определен алгоритъм.
Оценката на туморното ядро включва: описание на
местоположението на тумора, дял или сегмент; формата на ядрото и неговите очертания; размер в трите
равнини; еднородност на структурата или наличие на
зони на разпад. Наличие на хиповентилация или ателектаза на сегмент или дял. От съществено значение
са отношението към плеврата; медиастинална, интерлобарна, костална, диафрагмална, наличие на инвазия
към медиастинум или гръдна стена и отстоянието от
белодробната артерия и белодробната вена в хилуса.
Описва се наличието на нодуларни м лезии в същия
лоб, ипсилатералните лобове в ангажирания бял дроб
и контралатерално в другия бял дроб. Уголемените
лимфни възли подлежат на точно и ясно описание по
лимфни групи и локализация и с точно измерени размери. Отчита се наличие на плеврална течност. При
оглед на костен прозорец се търсят и описват костни
лезии или локални деструкции.
Стадиране на белодробния карцином.
Компютърната томография позволява едновременно

с поставянето на диагнозата рак на белия дроб да се
извърши и определяне на стадия заболяването. Прецизното характеризиране на размер, разположение
и взаимоотношение на първичния тумор с околни
структури е ключово за определяне на лечебния план.
Възможността за радикална оперативна интервенция
е в пряка зависимост от Т стадия. Оценката на Т-стадия включва следните категории според размера на туморното ядро: Т1а - туморно ядро < 2см; Т1в >2-3см;
Т2а - туморно ядро < 3-5см; Т2в >5-7см; Като Т2 се
класифицират и тумори с по-малки размери, при ангажиране висцерална плевра, разположени в главни
бронхи на разстояние повече от 2 cm от бифуркация
или причиняващи ателектаза или обструктивна пневмония. Т3 – тумор > 7см или по-малък инфилтриращ
гръдната стена, диафрагма или париеталния перикард;
тумор разположен в главния бронх на < 2см от бифуркацията на трахеята; тумор причиняващ ателектаза;
тумор с наличие на допълнителни нодули в същия
лоб; Т4 – тумор със всякакъв размер който навлиза в
големи съдове, трахея, бифуркация на трахеята, сърце,
хранопровод, прешлен; тумор с наличие на допълнителни нодули в друг лоб на същия бял дроб;
Стадирането по N стадий определя наличието или
отсъствието на ангажирани от метастатичен процес
лимфни възли в гръдния кош. При компютърната
томография за метастатично промени трябва да се
приемат лимфните възли с размер над 10мм и с повишена денситометрична плътност при контрастното
скениране. Описват се според разположението им (по
IASLC Lymph Node Map 2009) с минимален и максимален диаметър по надлъжна и напречна ос. Последната
приета за актуална карта на метастатичните лимфни
възли ги разделя на седем групи: супраклавикуларни,
горни, аортопулмонални, долни, хилусни, интерлобарни и периферни. Оценка по N стадий включва: N0 –
без наличие на метастаза в регионален лимфен възел;
N1 – метастаза в ипсилатерални перибронхиални и/
или перихиларни лимфни възли и интрапулмонални
лимфни възли включително чрез пряко прорастване;
N2 метастаза в ипсилатерални медиастинални и/или
лимфни възли под бифуркацията на трахеята; N3 – метастаза в контралатерални медиастинални, хилусни,
ипсилатерални или контралатерални скалениви или
супраклавикуларни лимфни възли.
Местоположението и броят на ангажирани лимфни
възли в гръдния кош, N – стадий на заболяването
определят преживяемостта на пациента в непряка зависимост, т.е. колкото N-стадият е по-висок, толкова
преживяемостта е по-ниска.
Оценката по М стадий включва определяне на наличието на далечни метастази. Карциномът на белия дроб
метастазира най-често в контралатерален бял дроб,
плеври, перикард, мозък , надбъбречни жлези, черен
дроб, кости. Стадий М0 – без данни за далечни метастази; М1а – пулмонални метастази в контралатерален
лоб или метастатично ангажиране на плевра; М1в – далечни метастази в паренхимни органи или кости. Стадирането по М стадий се извършва или едновременно

с първичната диагноза или чрез допълнителни изследвания спрямо конкретна клинична картина. При
предварителна съмнителна находка от рентгенография за белодробен рак, диагностицирането на далечни
метастази се извършва едновременно с изследването
чрез компютърна томография на гръдния кош. Протоколът се разширява с включване и на горния абдомен. По този начин едномоментно се диагностицира
първичният рак на белия дроб, наличие или отсъствие
на метастази в черен дроб и надбъбречни жлези. При
оглед на костен прозорец се търсят лезии в костите от
целия обхванат скелет. Далечни костни метастази или
суспектни такива от вече проведената КТ се търсят и
доуточняват чрез костна сцинтиграфия като допълнително изследване. Образни изследвания на главен
мозък се извършват при наличие на клинична картина
съмнителна за мозъчна дисеминация на втори план
с приоритет на използване на магнитно резонансна
томография при възможност. Преживяемостта на пациентите с рак на белия дроб е в пряка зависимост от
наличието на далечни метастази при диагностициране на заболяването или от появата на такива в процеса
на лечение. Пациентите с метастатични лезии извън
гръдния кош са със значително по-ниска преживяемост, което подчертава значението на тяхното активно
търсене и своевременно диагностициране.
Скрининг на белодробния карцином
Нискодозовата компютърна томография в последните години навлиза все по широко като скринингов
метод за активно търсене на рак на белия дроб при
дългогодишни пушачи или хора отказали тютюнопушенето в последните години. Тя се основава на мултидетекторно скениране при намалена сила на тока на
рентгеновата тръба при което се редуцира дозата на
облъчване с до 30% в сравнение с конвенционалното
КТ изследване. Краткото време за скениране и разработените в последните години нов тип апарати снабдени с усъвършенствани компютърни технологии за
реконструкция на образите правят метода надежден
и нискорисков при скрининг за рак на белия дроб. В
последните години се възприема идеята, че хора на
възраст над 55, пушели по един пакет цигари на ден
над 30 години, и бивши пушачи, които са се отказали
в рамките на последните 15 години, трябва да се проверяват за рак на белия дроб. Проучвания извършени
в САЩ от National Lung Screening Trial показва намаляване на смъртността от рак на белия дроб с 20% при
използване на нискодозови СТ апарати за скрининг
прегледи в сравнение с традиционната рентгенография на гръдния кош. Основната цел при скринингово
изследване е търсене и интерпретиране на пулмонален
солиден нодул. Скенирането се извършва при дебелина на среза ≤ 1,5мм. Солидните пулмонални нодули могат да имат различна етиология: бенигнен гранулом, нодуларна фиброза, интрапулмонален лимфен
възел, първичен тумор, метастаза от НПО. Оценката
на солитарния нодул и препоръките за проследяване
според Fleischner 2017 guideline се извършва според
размера и 3D обема. При размер < 6мм и обем < 100
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куб. см се препоръчва проследяване след 12мес ; при
размер 6-8мм и обем 100-250 куб. см – проследяване
след 6-12мес; при размер >8мм и обем > 250 куб. см
- проследяване след 3мес доуточняване чрез ПЕТ/КТ
или биопсия. Ако при контролните скенирания не се
установи нарастване проследяването е в период 1824мес.
Ултразвуковата диагностика при първоначалното диагностициране на белодробния рак няма съществена
роля. Тя има приложение като най-често използван
метод за изследване черния дроб и ретроперитонеални лимфни възли в етапа на контрол на лечението и
по-късния етап на проследяване, въпреки че в днешно
време при тези диагностични етапи се предпочита и
налага едномоментната компютърна томография на
гръден кош и горен абдомен при белодробния карцином. Като самостоятелно изследване с висока диагностична прецизност ултразвуковата диагностика
се налага като метод на избор при локализиране на
туморен процес ангажиращ плевра и гръдна стена с
цел извършване на трансторакална биопсия с режеща
игла. Методиката позволява контрол на въвеждане на
биопсичната игла в реално време, точно позициониране и изобразяване на действието на вземане на биопсичния материал. Манипулацията е по-точна, прецизна и по-щадяща спрямо биопсията под контрол на
компютърна томография, където не е възможен контрол в реално време а само позициониране и насочване на иглата. Според размерът на туморната формация и местоположението в гръдната стена могат да се
използват конвексна или линеарна сонда. Конвексната
сонда с честота 5Mhz има по-дълбока прониквателна
способност , докато повърхностната сонда с честота
над 7 Mhz дава по-детайлно изображение на повърхностни лезии. Чрез УЗ методиката лесно и бързо се диференцира плеврална течност от мекотъканна инфилтрация или ателектаза. Възможно е точно измерване
на количеството на плевралната течност и прецизна
плеврална пункция при не големи плеврални изливи.
Магнитно- резонансната томография не показва подобри и надеждни резултати спрямо контрастната
мултидетекторна компютърната томография при поставяне на диагнозата рак на белия дроб. Тя може да се
използва при контраиндикации за контрастна КТ като
наличие на алергия към контрастната материя. Безценен метод е при допълнително уточняване на костни
метастази и съмнения за дисеминация в главен мозък.
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ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ
Нежеланите прогностични фактори включват:
– лошо състояние (PS) (Eastern Cooperative
Oncology Group PS [ECOG PS] = 3 to 4);
– загуба на тегло;
– висока тежест на заболяването (високи нива на
LDH).
Благоприятни прогностични фактори в ограничен
стадий на болестта включват:
– женски пол;
– нормални нива на LDH;
– етап I заболяване.
Благоприятни прогностични фактори в метастатичното заболяване включват:
– една метастаза;
– нормални нива на LDH.
ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Медианата на общата преживяемост (OS) при локалния стадий (LS) на лечение на дребноклетъчния белодробен карцином (SCLC) е 15 до 20 месеца, а при
лечението на разпространения стадий (ES) на дребноклетъчния белодробен карцином (SCLC) е 8 до 13
месеца. Медианата на общата преживяемост (OS) при
нетретиран разпространен процес (ES) на заболяването е 6 седмици. Двегодишната преживяемост при
локалния процес (LS) на дребноклетъчния белодробен
карцином (SCLC) е 20% до 40% и < 5% за обширния
етап (ES) на дребноклетъчния белодробен карцином
(SCLC). Средната преживяемост на пациентите с платиново-рефрактерно или резистентно заболяване е от
7 до 30 седмици.
ЛЕЧЕНИЕ
Химиотерапия
Лечение на ограничен стадий на разпространение (LS)
Терапията при ограничен стадий (LS) на дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) включва комбинация от химиотерапия и лъчетерапия. Изборът на оптимален вариант за комбиниране на химиотерапията
с лъчелечението в ограничения стадий е основен въпрос, разрешаването на който цели постигане на максимален ефект при минимална токсичност. Дребноклетъчният белодробен карцином (SCLC) е изключително химиочувствителен, поради което отговор към
комбинираната лекарствена терапия се наблюдава в
80%-90% от заболелите, като в 50%-60% от случаите се
касае за пълен отговор (CR).
Като първа линия химиотерапия се прилага главно
режим, който се състои от комбинация от цисплатин
и етопозид (ЕР/PE), поради високата ефективност и

сравнително добрата поносимост на схемата. Препаратът карбоплатин може да замести препарата цисплатин при пациенти с граничен ECOG PS (2 до 3). Проведено е едно проспективно клинично проучване, което
сравнява двата медикамента в комбинация с етопозид.
Доказано е, че двата дублета са с еднаква ефективност,
като средната обща преживяемост и процента на пълен отговор са почти еднакви и в двата случая. Въпреки това, поради повишен риск от миелосупресия, препаратът цисплатин се предпочита пред карбоплатин,
освен ако няма противопоказания от страна на отделителната система или тежка поносимост.
Успоредно с лекарственото лечение дребноклетъчният
рак на белия дроб е много лъчечувствителен. В клиничната практика са се наложили три основни метода
за комбиниране на двата вида лечение:
1. Метод на последователността – лъчелечението започва след завършване на химиотерапията;
2. Метод на алтернирането – химиотерапията и лъчелечението се редуват, като лъчелечението се провежда през интервала между два курса химиотерапия;
3. Метод на едновременността – химиотерапията и
лъчелечението се провеждат едновременно.
В полза на последните два метода се приема и схващането, че лъчелечението допринася за преодоляване на
лекарствената резистентност с помощта на взаимно
некръстосващи се по отношение на резистентността
лечебни методи. Предпочитана химиотерапевтична схема при едновременното лъче-химиолечение е
цисплатин и етопозид с оглед на това, че води до лека
лигавична токсичност, малък риск от интерстициален
пневмонит и по-ниска сърдечна токсичност в сравнение с доксорубицин.
Лечение на разпространен стадий (ES)
Стандарт за лечение при разпространен стадий е палиативната химиотерапия.
При пациенти с адекватен ECOG PS (> 2) режимът
етопозид и цисплатина е стандарт за лечение. Карбоплатината може да замени цисплатина, като химиотерапевтик с по-малка невро- и нефротоксичност, но с
по-изразена миелосупресия.
Многобройни проучвания са изследвали евентуалното заместване на етопозид с иринотекан при разпространен стадий на дребноклетъчен белодробен карцином (ES SCLC). Едно японско проучване във фаза III
показва по-високи нива на отговор (84% срещу 66%)
и по-дълга средна обща преживяемост OS (12,8 месеца
срещу 9,4 месеца) на рамото с иринотекан и цисплатина в сравнение с EP. Тези данни обаче не се потвърждават при други клинични изпитвания, проведени извън
Япония, които не демонстрират сигнификантна разлика в общата преживяемост и степента на отговор при
сравняване на двата режима.
При пациенти с постигнат пълен отговор след първо-
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началната химиотерапия се обмисля консолидиращо
лъчелечение на гръден кош, като най-голяма полза от
него имат пациентите с остатъчен тумор след системната терапия.

– камптотецини (иринотекан, топотекан);

Повишаване на дозата /Dose Dense Therapy/

– антрациклини (доксорубицин, епирубицин, амрубицин);

В търсене на методи за подобряване на ефекта от утвърдената лекарствена терапия са проведени клинични проучвания с повишаване на дозата на цитостатиците в стандартните схеми на лечение. Чрез увеличаването на приложената доза или намаляването на
интервала между дозите се постига по-добър отговор,
но не се наблюдава непременно предимство в общата преживяемост при дребноклетъчния белодробен
карцином (SCLC). Едно клинично изпитване, което
демонстрира подобрение на общата преживяемост OS
при пациенти с ограничен стадий LS на дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC), стратифицира пациентите между стандартна доза PCDE (цисплатин,
циклофосфамид, доксорубицин, етопозид) спрямо
високодозова PCDE (HD-PCDE), която използва 20%
по-високи дози на лекарството за цикъл едно. HDPCDE показва подобрени нива на отговор (67% срещу
54%) и увеличение в общата преживяемост с 2 и 5 години (42% срещу 20% и 26% срещу 8%). Профилактиката
с растежни фактори (GCSF или GM-CSF) се използва
за подпомагане на приложението на по-високи дози от
лекарството. Метаанализите на интензитета на дозата
при проучвания, използващи CAV/CAE/EP, показват
малки, но статистически незначителни подобрения на
OS в разпространения стадий ES на дребноклетъчния
белодробен карцином (SCLC).
Лечение на рецидивиращ/рефрактерен дребноклетъчен белодробен карцином
Осемдесет процента от пациенти с дребноклетъчeн
белодробен карцином и почти всички пациенти с ES
на дребноклетъчния белодробен карцином ще рецидивират след терапия от първа линия. Рецидивиращият SCLC е наново поява на заболяване повече от
3 месеца след завършване на терапията от първа линия. Рефрактерното заболяване се характеризира с
неповлияващо се заболяване по време на терапия от
първа линия или рецидив в рамките на 3 месеца след
завършване на лечението.
Лечението на рецидивираща/рефрактерна болест се
състои от палиативна химиотерапия. Средната обща
преживяемост OS на рецидивиралия, лекуван SCLC е
от 2 до 6 месеца. За пациенти с релапс на заболяването, по-дълъг от 6 месеца от първоначалната терапия,
може да се приложи повторно първата химиотерапевтична схема.
Химиотерапевтичните схеми, които обикновено се използват при втора линия дребноклетъчен белодробен
карцином (SCLC) включват :
– платинови съединения (цисплатин, карбоплатин);
– подофилотоксини (етопозид, тенипозид);
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– алкилиращи средства (ифосфамид, циклофосфамид);

– таксани (паклитаксел, доцетаксел);
– винка алкалоиди (винкристин);
– гемцитабин.
Съществуват над 40 клинични проучвания, проведени
в този стадий на заболяването, с различни групи медикаменти, които са без категорични данни за полза на
някои от изследваните агенти или са с изява на неприемлива токсичност.
Използваните обичайни химиотерапевтични средства
са споменати по-горе и обикновено се прилагат като
единични средства със средна честота на отговор от
10% до 25%. Настоящата препоръчителна терапия от
втора линия е с единичен агент топетекан, който, в
сравнение с най-добрата поддържаща терапия в рандомизирано проучване за регистрация, е показал, че
подобрява както качеството на живот, така и преживяемостта. Пероралният и интравенозният топотекан
показва подобни нива на отговор. Топотекан може да
се използва както при рецидивиращи, така и при рефрактерни състояния, като честотата на отговор е съответно 11% до 31% и 2% до 7%. Проучване във фаза
ІІІ, сравняващо CAV (циклофосфамид, доксорубицин
и винкристин) с топотекан на втора линия, показва
подобна честота на отговор – 18% за CAV срещу 24%
за топотекан, и средна преживяемост – 25 седмици
спрямо 24,7 седмици). Топотекан се свързва с по-високи нива на тромбоцитопения и анемия, но подобрява
контрола на симптомите и намалява неутропенията в
сравнение с CAV. Степента на отговор за иринотекан
е подобна на топотекан при пациенти с чувствително
заболяване (30%) и рефрактерно заболяване (< 10%),
със средна преживяемост от 5 до 7 месеца.
Паклитаксел също е проучен като монотерапия при
химионаивни пациенти с ES SCLC, както и при пациенти с рефрактерно заболяване. Дублетите с карбоплатин и етопозид, както и триплета с цисплатин и етопозид, не демонстрират съществена разлика в ефикасността в сравнение със стандартните схеми за лечение.
Доцетаксел, винорелбин и гемцитабин показват
скромни резултати в клинични изпитвания, както
като монотерапия, така и в комбинации.
Прицелна терапия в лечението на SCLC
Биологични средства, насочени към нови терапевтични пътища в дребноклетъчния белодробен карцином
(SCLC), включват анти-VEGF терапия (бевацизумаб),
Mtor инхибитори (темсиролимус), инхибитори на тирозин киназа (иматиниб и вандетаниб). Наскоро бе
установено, че използването на дазатиниб орално, инхибитор на SRC, не показва и минимална клинична ак-

тивност във фаза II на проучване CALGB 30602. Протеазомният инхибитор бортезомиб показва известна
активност. Целевият за хипоксия агент тирапазамин
(TPZ) е изследван във фаза II проучване в комбинация с цисплатин/етопозид и торакална лъчетерапия
при локализирания стадий на LS дребноклетъчния
белодробен карцином (SCLC). TPZ демонстрира подобрение на средната преживяемост до 22 месеца в сравнение с 17 месеца в началното проучване INT-0096,
което установи комбинирана химио- и лъчетерапия
като стандарт за лечение на локализирания стадий на
LS дребноклетъчния белодробен карцином. Като цяло
резултатите от клиничните проучвания не демонстрират сигнификантни подобрения в общата преживяемост за нито един от медикаментите.
Имунотерапия в лечението на SCLC
Имунните чекпойнт инхибитори (ICI) имат за цел да
активират имунната система, поради което механизма им на действие се различава съществено от стандартната цитотоксична химиотерапия. В литературата
има данни за 2 клинични проучвания при разпространен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб
(ES- SCLC), изследващи комбинацията на ХТ + ICI:
IMpower133 и CASPIAN, с много сходни резултати.
Проучването IMpower133 сравнява атезолизумаб в
комбинация с етопозид и карбоплатина при нетретирани пациенти с ES SCLC срещу плацебо плюс химиотерапия. Въз основа на резултатите от клиничното
изпитване атезолизумаб е добавен като стандарт на
лечение за първа линия ES SCLC в комбинация с карбоплатина и етопозид, независимо от PD-L1 експресията, тъй като демонстрира сигнификантно удължаване на средната обща преживяемост (12,3 месеца срещу
10,3 месеца) и времето, свободно от прогресия.
Второто клинично проучване на комбинацията ХТ +
ICI, при нелекувани пациенти като първа линия терапия на ES-SCLC, е CASPIAN с дурвалумаб и показва
много сходни резултати за средната обща преживяемост (12,9 месеца спрямо 10,5 месеца) при същата пациентска популация.
Комбинацията ниволумаб + ипилимумаб беше добавена като стандарт на лечение за пациенти с рецидивиращ SCLC ≤ 6 месеца след терапия. Фаза I/II проучване, сравняващо терапия с моно ниволумаб срещу
комбинацията ниволумаб + ипилимумаб, показва
предимството на комбинираната терапия (степен на
отговор 10% срещу 23%). Едногодишната обща преживяемост е 42% за комбинираното рамо срещу 30% за
рамото с моно ниволумаб.
Най- често прилагани схеми на лечение:
Първа линия:
Cisplatin 60 mg/m² – 1 ден + Etoposide 120 mg/m² – 1-3
ден;
Carboplatin auc 5 – 1 ден + Etoposide 100 mg/m² – 1-3 ден;

Carboplatin auc 5 – 1 ден + Etoposide 100 mg/m² – 1-3 ден
+ Atezolizumab 1200 mg – 1 ден;
Cisplatin 60 mg/m² – 1 ден + Irinotecan 60 mg/m² – 1, 8,
15 ден;
Carboplatin auc 4 + Irinotecan 175 mg/m² – 1 ден;
Cisplatin 60 mg/m² – 1 ден + Topotecan 0.75 mg/m² – 1-5
ден;
Carboplatin auc 5 – 1 ден + Topotecan 4 mg/m² – 1, 8 ден;
Carboplatin auc 7 + Paclitaxel 175 mg/m² – 1 ден.
Втора линия:
Cyclophosphamide 1000 mg/m² + Doxorubicin 40 mg/m² +
Vincristine 1mg/m² (max 2 mg) – 1ден;
Topotecan – моно 2.3 mg/m² –1- 5 ден;
Paclitaxel – моно 175 mg/m² – 1 ден;
Irinotecan – моно 300 mg/m² – 1 ден.
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ЛЪЧЕТЕРАПИЯ
Таблица 1. Основни, допълнителни и нови прогностични рискови фактори при дребноклетъчен карцином на
белия дроб по TNM класификацията в сила от 2017 г. (2)
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Стадий

Пърформанс
(PS)

Химиотерапия

статус

Възраст
Коморбидност
Допълнителни

LHD

Лъчелечение
Профилактично краниално облъчване

Възраст

Алкална фосфатаза
Синдром на Кушинг
Медиастинално ангажиране
М1 – брой и места (мозък или
кости) на далечните метастази
Съотношение WBC/Tr
Нови и обещаващи

Молекулярни, биомаркери

Качество на живот
Семеен статус

Локален стадий (LS) на дребноклетъчен белодробен
карцином (SCLC)

Лъчелечение при напреднал стадий на дребноклетъчен карцином ED-SCLC

Дребноклетъчният белодробен карцином е агресивен
тумор в лечението на който стандартно се прилага лъчелечение. По стандарт лечението на SCLC започва с
4-6 курса химиотерапия с последващо лъчелечение
за областта на първичния тумор и медиастиналните
лимфни възли. Съществуват схеми за хиперфракционирано лъчелечение. При него се правят две облъчвания на ден през 6 часа по 1,5 Gy на фракция до обща
доза 45 Gy. При сравняване на лечебните резултати при
болни, провели хиперфракционирано лъчелечение, и
такива, при които е извършено стандартно лъчелечение по 1,8-2 Gy веднъж дневно до обща доза 50 Gy, се
установява, че при хиперфракционирано лъчелечение
се увеличава степента на лъчевите усложнения спрямо
стандартното лъчелечение. По тази причина в практиката се налага облъчване веднъж дневно.

Пациентите в напреднал стадий на дребноклетъчен
карцином на белия дроб са с лоша прогноза. В този
стадий болните имат средна преживяемост от 8 до 13
месеца. Лечението започва с 4 до 6 курса химиотерапия, последвана от палиативно лъчелечение за областта на първичния тумор, медиастинума и профилактично или лечебно облъчване на главния мозък. Проведеното лъчелечение подобрява 2-годишната обща
преживяемост до 13% спрямо тази при болните без
лъчелечение – 3%. Предписват се дози от 50 Gy в 25
фракции или 30 Gy в 10 фракции (21).

Дребноклетъчният карцином много често метастазира в мозъка. При над 50% от болните до 2 години
от поставяне на диагнозата се установяват мозъчни
метастази. Профилактичното облъчване на главния
мозък редуцира честотата на мозъчните метастази от
59% до 33%. Стандартната доза за профилактично лъчелечение е 25 Gy в 10 фракции (19). По-високите дози
не подобряват лечебните резултати и не променят общата преживяемост, а само увеличават токсичността.
За да не се увредят когнитивните функции на главния
мозък се препоръчва да не се включва хипокампа при
облъчването му (20).
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Палиативно лъчелечение
Палиативно лъчелечение се провежда при медиастинален синдром, свързан с притискане на вена кава супериор. Клинично протича със силен задух, съпроводен с ортопнея, оток на лицето, поява на колатерални
съдове по горната част на тялото, цианоза и тахикардия. Прилагат се палиативни дози 30 Gy в 10 фракции
в комбинация с високи дози кортикостероидна терапия.
Палиативното лъчелечение е метод на избор при кръвохрак, при болка и при мозъчни метастази. Целта му
е повлияване на определени симптоми. Назначават се
дози 30 Gy в 10 фракции, 20 Gy в 4/5 фракции, 8 Gy
еднократно и други.
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ХИРУРГИЯ
Дребноклетъчен белодробен карцином рядко започва
като изолирана лезия (< 5% от случаите). Пациентите със SCLC етап I (T1-2NO) могат да бъдат лекувани
с пълна резекция (лобектомия + дисекция на медиастинални лимфни възли), последвана от адювантна
химиотерапия или химио- и лъчетерапия, ако медиастиналният лимфен възел е отрицателен или положителен. Този подход дава 43% до 53% 5-годишен процент
на оцеляване. Тези препоръки се основават на ретроспективни данни и проучвания от една-единствена институция. Две рандомизирани проучвания през 1966
и 1994 г. изследват ролята на хирургията при дребноклетъчния белодробен карцином SCLC и не подкрепят ролята на хирургията като основно лечение на
изолирана или повтаряща се лезия. Тези проучвания
са били направени преди използването на съвременни техники за изобразяване. Рандомизирано проучване за дребноклетъчен белодробен карцином SCLC
в стадий I за операция срещу комбинирана химио- и
лъчетерапия все още не е направено, но ще трябва
да отговори на този клиничен въпрос. Белодробната
хирургия, след първа линия на химиотерапия (карбоплатина/VP16+/-ифосфамид) с или без лъчетерапия, е
проучена проспективно при 23 пациенти с дребноклетъчен белодробен карцином SCLC от стадии I до IIIA.
В това проучване само пациенти с CR или патологичен
стадий I демонстрираха полза по отношение на локален рецидив и обща преживяемост OS.
Нови Терапевтични Посоки
Използвани са множество стратегии, за да се подобри
степента на отговор и оцеляването при дребноклетъчен белодробен карцином SCLC. Те включват допълнителни средства, повишаване на дозата, дозировъчни
терапии, целенасочени терапии и прогнозни/предсказателни биомаркери.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ/НАБЛЮДЕНИЕ
NCCN (Национална мрежа за контрол на рака) и други национални и организационни насоки препоръчват
следните алгоритми за проследяване след лечението:
Локализиран стадий LS на дребноклетъчния белодробен карцином:
– анамнеза и физически преглед на всеки 3 до 4 месеца в рамките на 1 до 2 години след лечението;
– анамнеза и физически преглед на всеки 6 месеца
в рамките на 3 до 5 години след лечението, след
това всяка година;
– снимка на гръден кош по време на анамнезата и
физически преглед (рентген или КT).
Разпространен стадий ES на дребноклетъчния белодробен карцином
– на всеки 3 до 6 месеца КT на гръден кош/корем
през първата година след лечението;
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– на всеки 3 до 6 месеца рентген на гръден кош през
периода от 2-та до 5-та година след лечението;
– на всеки 3 до 6 месеца анамнеза и физически преглед от лекар.
Фокусирани рентгенови и лабораторни изследвания
трябва да се извършват в зависимост от клиничните
признаци/симптоми на пациента по време на консултация.
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НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
ПАТОЛОГИЯ
Недребноклетъчният белодробен карцином (NSCLC)
може да бъде разделен на три основни подтипа:
•

аденокарцином;

•

сквамозен клетъчен карцином;

•

едроклетъчен карцином.

Аденокарциномът е една от най-често диагностицираните форми на недребноклетъчен белодробен
карцином (NSCLC) при мъжете и жените. Туморите са класически периферни и възникват от повърхностния епител или бронхиалните мукозни жлези.
Хистологичното изследване разкрива образувание на
жлезите, папиларни структури или производството
на муцин. Хистологичните характеристики на рака на
белия дроб в няколко развити страни, включително
Съединените щати, са се променили през последните
няколко десетилетия, което показва, че честотата на
аденокарцинома се е увеличила, докато честотата на
сквамозноклетъчния карцином е намаляла.
Бронхоалвеоларният карцином (ВАС) е неинвазивен
подтип на аденокарцином, който се появява по-често
при жените и непушачите, и се свързва с двустранно, мултифокално белодробно засягане, с по-малка
склонност за екстраторакални метастази и с по-добра
преживяемост от недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) в подобен стадий.
Преработената мултидисциплинарна класификация
на белодробният аденокарцином препоръчва преус-

тановяване на употребата на термина BAC и вместо
това се въвеждат нови категории като аденокарцином
in situ (adenocarcinoma in situ) (AIS – малки единични
аденокарциноми, с чист липиден растеж) и минимално инвазивен аденокарцином (МIА – малки единични
аденокарциноми с преобладаващ липиден растеж и
инвазия ≤ 5 мм).
Сквамозноклетъчният карцином представлява приблизително 25% от недребноклетъчните белодробни
карциноми (NSCLC) и има най-силна връзка с пушенето на цигари. Този тумор най-често възниква в централните проксимални бронхи и може да доведе до
бронхиална обструкция, с последваща ателектаза или
пневмония. Хистологичният преглед разкрива видима
кератинизация, с видни дезмозоми и междуклетъчни
мостове.
Едроклетъчният карцином е най-малко разпространеният подтип на рака на белия дроб, който представлява приблизително 10% от всички недребноклетъчени белодробни карциноми (NSCLCs).
БИОЛОГИЯ
Ракът на белите дробове се развива през многостепенен процес от нормален бронхиален епител до дисплазия към карцином in situ и накрая до инвазивен
рак. Тези промени включват активиране на онкогени,
инактивиране на туморни супресорни гени и загуба
на геномна стабилност. Промените могат да бъдат както генетични (чрез заличавания или мутации), така
и епигенетични (метилиране), водещи до изменена
клетъчна пролиферация, диференциация и апоптоза.
Мутациите в множество туморно супресорни гени и
онкогени са свързани с развитието на недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) (Таблица 1.).

Таблица 1.
Честота на най-срещаните общи молекулярни алтерации при NSCLC
Описание

Процент

KRAS мутация

15-25

EGFR

10-35

PTEN

4-8

ALK пренареждане

3-7

HER2 мутация

2-4

PIK3CA

1-3

AKT

1-3

BRAF

1-3

NRAS

1

MEKI

1

RET пренареждане

1

ROS

1
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Малка част от соматичните мутации („водещи мутации“) са от съществено значение за белодробната
карциногенеза и за прогресията на тумора и дават селективно предимство за растежа на раковите клетки.
Раковите клетки често са „пристрастени“ към продължителната активност на тези соматично мутирали
гени за поддържане на техния злокачествен фенотип.
•

р53е включен във възстановяването на ДНК, клетъчното делене, апоптозата, и регулирането на
растежа. При нормални условия продукцията на
р53 се увеличава, когато възникне увреждане на
ДНК. Повишените количества на р53 предизвикват
спиране на клетъчния цикъл във фаза G1, позволявайки възстановяване на ДНК. Ако съществува
заличаване или мутация на р53, спирането в G1 не
се постига и анормалната клетка преминава към
фаза S, по-нататъшно разделяне и размножаване
на генетичното увреждане. Мутациите в p53 се откриват в 50% от недребноклетъчните белодробни
карциноми (NSCLCs).

•

RB генът също регулира спирането на растежа на
G1. Хиперметилирането на богатия на CpG зона на
5-тия край на RB гена, се счита, че води до заглушаване на RB гена и прогресирането на тумора. RB
генните мутации се появяват в 15% от недребноклетъчните белодробни карциноми (NSCLCs).

•

Групата на рецепторите за човешки епидермален
растежен фактор (HER) е група от четири трансмембранни рецептори на тирозин киназа (tyrosine
kinase receptors): рецептор за епидермален растежен фактор (EGFR, ErbB1, HER1), ErbB2 (HER2/nu
или HER2), ErbB3 осъществява димеризация, което води до активиране на тирозин кинази и последващо увеличаване на сигналните пътища надолу
по веригата, включващи RAS-RAF и AKT протеин кинази. Тези пътища регулират ангиогенезата,
клетъчната пролиферация и преживяемостта. Точковите мутации в EGFR екзоните 18 до 21, които
кодират част от EGFR тирозин-киназния домейн,
предсказват туморната чувствителност към EGFR
инхибитори на тирозин киназа (TKIs). Честите
сенсибилизиращи мутации на EGFR включват заличавания на екзон 19 и точкови мутации на екзон 21 L858R. Тези мутации се срещат по-често при
жените пациенти с аденокарциномна хистология,
пациенти с азиатски произход или при слаби или
непушачи. Те се срещат в до 10% от населението в
Америка или Европа и от 30% до 50% от азиатските пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC). Резистентността към EGFR TKI
може да бъде резултат от придобитите мутации,
най-често точковата мутация на EGFR T790M (50%
от случаите на придобита резистентност) в EGFR
тирозин-киназния домейн.

•

KRAS е член на RAS семейството на онкогени и
кодира 21-kDa гуанин-свързващ протеин, който
медиира пътищата на сигнална трансдукция от ре-

цепторите на клетъчната повърхност до вътреклетъчните молекули. Растежът на RAS-RAF предизвиква сигнализиране надолу по веригата на EGFR
трансмембранната тирозин киназа и стимулира
преживяването и пролиферацията. Мутациите в
EGFR и KRAS като цяло са взаимноизключващи
се и KRAS мутациите осигуряват първична резистентност към EGFR TKIs. Онкогенът на RAS може
да бъде активиран или чрез точкова мутация, или
чрез свръхекспресия. КРАС мутациите се срещат с
по-голяма честота при пациенти с аденокарциномна хистология (приблизително 15% до 30%), белокожи и пушачи, по-рядко се срещат при азиатците.
•

Анапластичната лимфомна киназа (ALK) е рецептор на тирозин киназа, която се отклонява от
нормата при различните злокачествени заболявания. Синтезът ALK с различни партньорски гени,
най-често EML4, води до неговата димеризация и
конститутивна киназна активност, която от своя
страна води до активиране на клетъчните пътища,
участващи в клетъчния растеж и пролиферацията.
Приблизително от 3% до 7% от недребноклетъчните белодробни карциноми (NSCLCs) са ALK комбинации. ALK сливанията са по-чести сред по-младите пациенти, при леките пушачи, при непушачите
и при пациентите с аденокарциномна хистология
с белязани пръстенни клетки или ацинарна хистология като в повечето случаи взаимно изключват
EGFR и KRAS мутациите. ALK сливанията прогнозират чувствителността към Сrizotinib, ALK/MET
TKI.

КЛИНИЧНА КАРТИНА
Малък брой от пациентите имат асимптоматична лезия, открита случайно при рентгенография на гръдния
кош. Няма набор от признаци или симптоми, които са
патогномонични за рака на белия дроб, така че диагнозата обикновено се забавя.
Единичен белодробен възел
Определение: самостоятелна маса, често срещана случайно, заобиколена от белодробна тъкан, добре очертана, измервана < 3 cм без медиастинална или хиларна
аденопатия.
Доброкачествените възпалителни съдови аномалии
или инфекциозни лезии могат да имитират по-злокачествени лезии. Важна първа стъпка е прегледът на
всички предишни графии на гръдния кош. Стабилната
лезия в продължение на 2 години е индикатор за доброкачественост на процеса.
КТ на гръдния кош е необходима за оценка на други
възли, аденопатия или инвазия в гръдната стена.
Клиничните признаци и симптоми на рак на белия
дроб са представени в таблица 2:
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Таблица 2. Клинични симптоми при рак на белия дроб
Централен или ендобронхиален туморен растеж
Кашлица
Увеличена експескторация
Кръвохрак
Диспнея
Едностранно хриптене
Стридор
Пневмонит с температура и продуктивна кашлица
Периферен туморен растеж
Болка при включване на плеврата или гръдната стена
Кашлица
Диспнея
Пневмонит
Включване на регионерни лимфни възли
Дрезгав глас (при пареза на рекурентните ларингеални нерви)
Дисфагия (компресия на хранопровода)
Диспнеия (плеврален излив, трахеобронхиална обструкция, перикардиален излив, парализа на нервус френикус, лимфен застой, обструкция на v. cava, синдром на Хорнер – симпатикува парализа)
Метастатичен процес
Кости (засилваща се болка при натоварване, по-често силни вечер, фрактури)
Черен дроб (болка в дясното подребрие, иктер, променен ментален статус)
Мозък (нарушен ментален статус, припадъци, моторни и сензорни нарушения)
Паранеопластичен синдром
Хипертрофична пулмонарна остеоартропатия
Хипекалциемия
Дерматомиозиз (синдром на Eaton-Lambert)
Хиперкуагулоратия
Гинекомастия

Наблюдението може да бъде разумно при индивиди с нисък риск (< 40 години и които никога не са пушили) с
отрицателен FDG-PET и стабилна лезия с размер < 2 cм. Препоръчват се повторно изследване с редовни КТ сканирания и последващи клинични прегледи.
Предполагаем рак на белия дроб
Препоръчва се подробна анамнеза и физически преглед, последвани от пълна кръвна картина и химични тестове,
рентгенография на гръдния кош и КТ на гръден кош и корем (включително надбъбречните жлези).
Анализът на храчките може да бъде полезен при случаи на централни лезии.
Костните сканирания и обикновените снимки от засегнатите области се препоръчват, когато има болка в костите.
Рутинното снимане на мозъка при асимптоматични пациенти е противоречиво.
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Периферните лезии може да изискват перкутанна
трансторакална FNA, която може да се извърши под
CT или чрез флуороскопично насочване.
Медиастиноскопията като по-инвазивен метод може
да е необходим за получаване на хистологична диагноза в труднодостъпни първични тумори. Медиастиноскопията може да разкрие неподозиранни тумори в медиастиналните лимфни възли – отрицателно
въздействие върху прогнозата. Оценката на медиастинума се препоръчва преди операцията, при предполагаемо медиастинално заболяване и интраоперативно
преди планираните резекции.
Точната патологична диагноза и стадирането на болестта е от съществено значение при лечението на рак на
белите дробове. Степента на заболяването определя
дали е оправдана хирургичната резекция. Клиничното
стадиране често подценява истинската степен на заболяването. Комбинацията от оценка на РЕТ изследване
и медиастиноскопия се използва рутинно за завършване на стадирането.
Принудително издишваният обем за секунда (FEV1)
трябва да бъде ≥ 2 L за пневмонектомия, 1 L – за лобектомия или 0,6 L – за сегментектомия.
При пациенти, които подлежат на хирургична резекция, трябва да се използва хирургично/патологично
стадиране, за да се оцени риска от рецидив и да се прецени нуждата от адювантна терапия.
СТАДИРАНЕ
Системата за стадиране на метастази на туморните
възли (TNM) включва размера на тумора, лимфните
възли и метастази. Средната обща преживяемост при
пациенти с патологични стадии IA, IB, IIA, IIB, IIIA,
IIIB и IV е съответно 119, 81, 49, 31, 22, 13 и 17 месеца.
Седмото издание на TNM класификация на злокачествени тумори (UICC) бе прието от Американският съвместен комитет за рака (AJCC) през 2010 г. Резюме на
класификация TNM, етап на групиране и анатомична
рисунка може да се намери на: http://www.cancerstaging.
org/staging/posters/lung12x15.pdf. В стадии I и II заболяването е ограничено в единия бял дроб и не включва медиастинума или по-далечни области. Стадий III
е хетерогенно заболяване и варира от тумор с размер
≤ 2 cм с метастази в ipsilateral медиастинални и/или
подкаринални лимфни възли (T1, N2 стадий IIIA) до
тумор с всякакъв размер с локална инвазия или отделен възел в различен ипсилатерален (ipsilateral) лоб с
метастази в контралатералните медиастинални или
хилусни възли (T4, N3 стадий IIIB). Стадий IV включва позициониране на тумора в контралатерален лоб и
наличие на злокачествени плеврални (или перикардни) изливи или отдалечени метастази.
ЛЕЧЕНИЕ
Стадий I и II: Стадий I и II на недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) се считат за раннни стадий
на заболяването.Тези два стадия заедно съставляват

25% до 30% от всички ракови заболявания на белите
дробове. Петгодишната преживяемост е 58% до 73%
за първия стадий и 36% до 46% за втори стадий. Хирургичната резекция е препоръчителното лечение за
пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
(NSCLC) за стадий I и II. При пациентите, които са
медицински годни за хирургична резекция, се препоръчва лобектомия или по-голяма резекция, отколкото подлобарни резекции (клин или сегментектомия).
Видеоасистираната тораскопична хирургия (VATS) е
приемлива алтернатива на отворената торакотомия.
Интраоперативно систематично вземане на проби от
медиастинални лимфни възли или дисекция се препоръчва за точно патологично стадиране. Дори при
радикална резекция, при приблизително половината
от тези пациенти, настъпва рецидив след резекцията,
с дву- до трикратно по-голямо съотношение на отдалечени метастази спрямо местните рецидиви.При
избрани пациенти, подложени на радикална хирургична резекция, няколко големи проучвания показват
статистически значима полза за преживяемостта от
адювантна химиотерапия на базата на cisplatin (IALT,
ANITA, JBR 10). Метаанализът за оценка на белодробната адювантна терапия с цисплатин (LACE), който използва индивидуални данни за пациентите (n =
4584) от пет проучвания със средно проследяване от
5,2 години, установи, че адювантната химиотерапия,
основаваща се на цисплатин, е свързана с намаляване на абсолютния риск от смърт от 5,4% на 5 години
в сравнение с липсата на химиотерапия (коефициент
на риск [HR] 0,89, 95% CI 0,82-0,96).При радикална
операция в ранен стадий на недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) адювантната химиотерапия
не се препоръчва за етап IA, стандартна е за стадий
II и може да бъде полезна при подгрупа от пациенти
със стадий IB. В LACE метаанализът общата полза за
преживяемостта варира значително в зависимост от
стадия на заболяването – в стадий IA (HR 1.40, 95% CI
0.95 до 2.06), тенденция към полза в стадий IB (0.93;
CI 0.78 до 1.10) и ясна полза за пациентите в стадий II
(HR 0.83; 95% CI 0.73 до 0.95).Тъй като няма надежден
начин да се определи кои пациенти в стадий IB могат
да извлекат полза от адювантна химиотерапия, то настоящите насоки препоръчват химиотерапия при високорискови пациенти в стадий IB, с размер на Т повече от 4 см, ниско диференцирани, със съдова инвазия,
висцерално участие и нерадикална резекция. Текущите данни показват, че следоперативната лъчетерапия
е свързана с намалена преживяемост при пациенти с
недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) в
стадий I (N0) и II (N1). Повечето метаанализи обаче
включват няколко по-стари проучвания, които използват методи за лъчелечение, които са по-неактуални от настоящите. Ако операцията е противопоказана в ранната фаза на недребноклетъчния белодробен карцином (NSCLC), лъчетерапията може да бъде
ефективно средство за локален контрол. В клинични
проучвания ускорената лъчетерапия (54 Gy за 12 дни)
е свързана с по-добра 4-годишна преживяемост в
сравнение с конвенционалната лъчетерапия (60 Gy за
6 седмици). Стереотактичната телесна лъчева терапия
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(SBRT), която доставя висока доза до целевия обем и
пощадява околните нормални тъкани, може да бъде
опция за пациенти с първични тумори с размер < 5 см
и при които операцията е противопоказана.
Стадий IIIA
Стадий IIIA (N2) на недребноклетъчния белодробен
карцином (NSCLC) е терапевтично предизвикателство, като 5-годишната честота на преживяемост е
само 24%.
Разнородните проучвания силно препоръчват комбиниран подход за лечение. Противоречивите данни
обаче довеждат до трудности при предлагането на специфични насоки за лечение.
Клинично пациенти с N0 или N1 често се приемат за
първоначална хирургична резекция, възможна при
25% до 50% от тези пациенти. Въпреки това при случайно откриване на N2 заболяване при операция, се
препоръчва радикална резекция на тумора и медиастинална лимфаденектомия. При високата честота на
рецидив при тези пациенти се препоръчва адювантна
химиотерапия за лечение на микрометастатично заболяване.
•

•

Международното проучване за адювантен рак на
белия дроб на 1,867 пациенти в стадий IB до IIIA
(39% стадий IIIA), различни пациенти с три до
четири цикъла на постоперативна химиотерапия
с цисплатин, в сравнение само с операция, с адювантна 60 Gy лъчетерапия, предписана на двете
групи пациенти в стадий IIIA (използването на
лъчетерапия се оставя на избора на провеждащия
проучването). След средно 56-месечно проследяване, общата честота на преживяемост е значително
по-висока в групата с химиотерапия (HR 0,86), с
5-годишна честота на преживяемост от 44,5% при
химиотерапевтичната група, спрямо 40,4% в контролната група. Най-ефективна е при пациенти в
стадий III;
Проучването АНИТА включва 840 различни пациенти с цялостна резекция в стадий I до IIIA (35%
стадий IIIA) до четири постоперативни цикъла с
цисплатин и инавелбин срещу наблюдение (лъчетерапия по предпочитание на участващите). След
средно проследяване на > 70 месеца, дългосрочно
5-годишната преживяемост на пациентите в стадий IIIA, включващо химиотерапия, е значително
по-голяма при 42% в сравнение с 26% в групата на
наблюдение (Р = 0.013);

казва значително увеличение на риска от смърт с
постоперативната лъчетерапия (PORT) (общ риск
01:21; Р = 0.001).
Все още не са установени доказателства, обосноваващи ползата от добавяне на адювантна лъчетерапия
към адювантна химиотерапия при радикално резецирани пациенти в IIIA.
Индивидите с клинично очевидно N2 заболяване или
N2 заболяване, открити при медиастиноскопия преди
торакотомия, не трябва да се подлагат на операция на
базата на лошите резултати от първичната резекция.
При хирургична резекция могат да се вземат под внимание избрани пациенти с ненапреднало N2 заболяване, определено като единичен N2 положителен възел
по-малък от 2 cм, последвано от адювантно лечение.
Лошата преживяемост само при хирургична намеса
при пациенти с N2, дори при постоперативна химиотерапия или лъчетерапия, доведе до използването на
лъчетерапия и/или химиотерапия в неоадювантен аспект с цел да се направи неоперабилния тумор операбилен и да се подобри дългосрочната преживяемост.
Теоретично, предимствата включват свиване на тумора, за да се позволи по-лесна резекция и изчистване на
възлите, намален риск от десиминация, изпитване за
химиочувствителност на химиотерапевтичния режим
in vivo. Недостатъците на неоадювантната терапия могат да включват отложена резекция на тумора и повишени хирургични усложнения и смъртност.
•

Метаанализ, оценяващ неоадювантната химиотерапия, установи нестатистически значима тенденция в полза на неоадювантната химиотерапия (HR
0.65; 95% CI 0,41 до 1,04);

•

Две клинични проучвания (Европейска организация за изследване и лечение на рак 08941 и Северноамериканска интергрупа 0196) не показаха значима разлика в общата преживяемост между пациенти в напреднал стадий IIIA на недребноклетъчен
белодробен карцином, лекувани с неоадювантна
химиотерапия, след това хирургична операция
срещу окончателна самостоятелна хеморагия (без
хирургична интервенция);

•

Употребата на съпътстваща химиотерапия/лъчетерапия, съпоставена с последваща терапия, се
разглежда в редица проучвания. Понастоящем се
препоръчва лечение на пациенти с напреднало N2
заболяване при едновременна химиотерапия/лъчетерапия;
Едновременната
химиотерапия/лъчетерапия,
последвана от консолидационна химиотерапия,
понастоящем не се препоръчва като стандарт за
лечение.

•

Постоперативната лъчетерапия (PORT), докато същевременно намалява локалния рецидив, не подобрява преживяемостта. Може да бъде вредна и не
се препоръчва като стандарт за лечение;

•

•

Метаанализът на постоперативната лъчева терапия (метаанализ на проучваната група) на 2,128
пациенти, лекувани в девет разнородни проучвания със средна продължителност 3.9 години, по-

Стадий IIIБ:
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•

Всички пациенти с N3 (метастази в контралатерални медиастинални, контралатерални хиларни,
ипсилатерални или контралатерални или супрак-

лавикуларни възли) или Т4 N2 заболяване са стадий IIIБ. Очакваната 5-годишна преживяечост за
повечето пациенти със стадий IIIБ е 3% до 7%;
•

Оптималното лечение зависи от степента на заболяването, възрастта на пациента, съпътстващите
заболявания, статуса на изпълнението (PS) и загубата на тегло;

•

Случаите на рак на белия дроб в стадий IIIБ не подлежат на лечебна хирургична резекция, освен ако
не са високопрецизно подбрани;

•

За пациенти със стадий IIIБ заболяване с PS от 0 до
1 и минимална загуба на тегло (< 5%) се препоръчва платинова комбинирана химио- и лъчетерапия,
последвана от химиотерапия;

•

Най-често използваните химиотерапевтични средства, прилагани едновременно с лъчетерапията, са
Etoposid, Vinblastine и Paclitaxel, заедно с Cisplatin
или Carboplatin. Няма разнообразни проучвания
на фаза III на съпътстваща комбинирана химио- и
лъчетерапия, показващи превъзходството на един
режим на химиотерапия спрямо друг;

•

Проучванията показват, че индукционната химиотерапия, последвана от съпътстваща комбинирана химио- и лъчетерапия, не е по-добра от
първоначалното лечение с едновременна терапия.
Не е сигурно колко цикли на химиотерапия са оптимални при лечението на пациенти със стадий на
заболяването IIIБ. Правилата на Американското
дружество по клинична онкология (ASCO) препоръчват два до четири цикъла химиотерапия, базирана на платина, две от които трябва да се прилагат
едновременно с торакална лъчетерапия.

Стадий IV или рецидивиращо заболяване:
•

Прогнозата за пациенти с напреднал стадий на
недребноклетъчен белодробен карцином е лоша.
Най-добрата поддържаща терапия води до средна
преживяемост от 16 до 17 седмици и 1-годишно
преживяване от 10% до 15%. Добавянето на химиотерапия подобрява 1-годишната преживяемост с
до > 35%;

•

Подгрупи от пациенти със стадий на заболяването
IIIБ, които се лекуват така, сякаш имат стадий IV,
включват тези с напреднала испилатерална супраклавикуларна аденопатия и тези, чието заболяване
не подлежи на комбинирани лечебни методи;

•

Опциите за терапия при пациенти с напреднало
или метастазирало заболяване включват химиотерапия или таргетна терапия, тъй като те показват,
че подобряват качеството на живот и намаляват
симптомите от заболяването. Въпреки това, химиотерапията е само палиативна по своята същност,
а не лечебна, поради което може да бъде избрана
само поддържаща терапия, ако пациентът не е в
състояние да понесе системно лечение;

Лекарственото лечение е неразделна част от комплексното лечение на недребноклетъчния карцином на бе-

лите дробове (НДКДБ). В края на миналия и началото
на този век редица рандомизирани клинични проучвания доказаха ползите на химиотерапията спрямо
най-добри поддържащи грижи при пациенти с IV стадий НДКБД по отношение както на общата преживяемост, така и на качеството на живот. По същото време
бяха доказани и ползите от комбинирането на лъчетерапия с химиотерапия при пациенти с нерезектабилен
НДКБД в III стадий, а впоследствие и адювантната химиотерапия при пациенти в стадий IB-IIIA затвърди
своето място.
Разкриването на определени генни мутации („драйвър“ мутации) при подгрупи пациенти с НДКБД също
доведе до същствена промяна в терапевтичната стратегия, като тези открития дадоха началото на ерата на
прецизната медицина в областта на НДКБД. През последните години лечението на НДКБД още повече се
промени с въвеждането на имунотерапията в лицето
на имунните чекпойнт инхибиторите.
Адювантна терапия при резециран НДКБД
Химиотерапия
Самостоятелното хирургично лечение при ранен НДКБД води до успех при по-малко от половината пациенти, докато при останалите се наблюдават рецидиви.
Най-точна оценка за риска от рецидиви дава патологичният стадий.
Мястото на адювантната химиотерапия при пациенти
с НДКБД е доказано от няколко големи клинични проучвания. Проучването IALT е най-голямото сред тях
и обхваща 1867 пациента в стадий I-III, като пациентите са рандомизирани да получат cisplatin-базирана
дублетна терапия в 3-4 курса (>300 mg/m2) срещу наблюдение. Проучването показва абсолютно подобрение на 5-годишната обща преживяемост с 4,1%. Проучването JBR10 е рандомизирано клинично проучване, обхващащо 482 пациента в стадий IB-II, в рамките
на което пациените са получили 4 курса дублетна терапия с cisplatin/vinorelbine или наблюдение. На 5-тата
година абсолютното подобрение на общата преживяемост е 15% (69% срещу 54%). Подгрупов анализ показва, че подобрението е изцяло за сметка на пациентите
в стадий II. ANITA е третото голямо рандомизирано
клинично проучване, обхаващо 840 пациента в стадий IB-IIIA, в което пациентите са рандомизирани да
получат отново 4 курса дублетна терапия с cisplatin/
vinorelbine срещу наблюдение, като абсолютното подобрение на 5-годишната преживяемост е 8,6%. Опитът
от тези и някои други големе проучвания е систематизиран в мета-анализа LACE, който демонстрира абсолютно подобрение на 5-годишната обща преживяемост с 5,4% в полза на адювантната химиотерапия.
Ползата за пациентите в стадий II-III е категорична
(HR 0.83 и за двете), независимо от избрания химиотерапевтичен режим, докато при пациентите в стадий
IA е наблюдавана тенденция за влошаване на преживяемостта (HR 1.40 95% CI 0.95-2.06). През 2010 година беше публикуван и допълнителен анализ на LACE,
фокусиран върху 1888 пациента, получили cisplatin/
vinorelbine дублетна терапия. Ползите по отношение
на 5-годишната обща преживяемост са както следва:
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1,8% при стадий I (HR 1.01 95% CI 0.78-1.30), 11,6% при
стадий II (HR 0.74 95% CI 0.60-0.91) и 14,7% при стадий
III (HR 0.66 95% CI 0.53-0.83).
По отношение на пациентите в стадий IB липсва консенсус, тъй като LACE мета-анализът не демонстрира
статистически значимо подобрение в общата преживяемост, въпреки че се наблюдава такава тенденция.
Тази тенденция е наблюдавана основно при пациенти
с размер на тумора > 4 см. Следва да се отбележи, че
съгласно актуалното осмо издание на TNM класификацията тумори с размер > 4 см се класифицират като
T2b или T3, което поставя пациентите във IIA (T2bN0)
или IIB (T3N0) стадий. По тази причина екстраполиране на данните от LACE следва да се прави внимателно
и съобразено с всеки индивидуален пациент. Гайдлайните на NCCN препоръчват обсъждане на адювантна
химиотерапия при пациенти в стадий IIA при наличие
на висок риск, дефиниран като: ниско диференцирани
тумори, наличие на васкуларна инвазия, размер > 4 см,
ангажиране на висцерална плевра, незадоволителна
лимфна дисекция, сублобарна резекция.
Адювантната химиотерапия следва да стартира до 6
седмици след хирургичното лечение, тъй като именно
такъв период е бил заложен при повечето от споменатите клинични проучвания. По тази причина се смята,
че това е оптималният времеви прозорец. Мета-анализ по темата показва, че започването и до 3-тия месеца след хирургичното лечение носи ползи за пациентите и по тази причина следва да се обсъжда дори и
след 6-а седмица.
Изборът на химиотерапевтичен дублет следва да се
индивидуализира при всеки пациент. Най-широко
използваният режим в клиничните проучвания остава cisplatin/vinorelbine, но редица световни препоръки допускат използването и на други съвременни
цитостатици в комбинация с cisplatin като docetaxel,
gemcitabine, pemetrexed и etoposide. Актуалният

консенсус на NCCN препоръчва дублета cisplatin/
pemetrexed при несквамозен НДКБД и cisplatin/
gemcitabine или cisplatin/docetaxel при сквамозен
НДКБД. Cisplatin/vinorelbine и cisplatin/etoposide остават препоръчителни режими независимо от хистологичния подвид. Следва да се отбележи, че cisplatin/
etoposide не е стандартен режим във актуалното фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология в България.
Анализи на JBR10 и ANITA показват, че режимът
cisplatin/vinorelbine в оригиналния си вид (cisplatin
100 mg/m2 ден 1 + vinorelbine 30 mg/m2 на ден 1, 8,
15, 22 на всеки 28 дена) е твърде токсичен, с риск от
неутропения степен 3-4 съответно 73% и 85% и висока честота на отлагане на инфузиите (55%), като едва
45% са получили планираните 4 курса в JBR10. По тази
причина повечето автори препоръчват 3-седмичен режим с приложение на vinorelbine на ден 1 и 8. Въпреки че carboplatin се счита за възможна алтернатива на
cisplatin в адювантното лечение на НДКБД, следва да
се има предвид, че липсват рандомизирани клинични проучвания, които да демонстрират съпоставимост или еквивалентност между двата медикамента.
Carboplatin следва да се използва единствено при пациенти със строги контраиндикации за cisplatin, като
бъбречна недостатъчност, тежка предхождаща невротоксичност или ототоксичност.
Прицелна терапия
Революцията, до която доведоха тирозин-киназните
инхибитори на EGFR при пациенти с метастатичен
НДКБД с установени мутации, закономерно предизвика сериозен интерес и по отношение на приложението им в адювантен план. През годините редица
клинични проучвания се опитват да уточнят мястото
им след хирургично лечение с противоречиви резултати (Табл. 1):

Клинично проучване

Рамена

Брой пациенти

EGFR+ пациенти

Стадий

Първична крайна цел

RADIANT

Erlotinib ± ХТ vs

973

161 (16.5%)

IB - IIIA

DFS

503

15

IB - IIIA

OS

IIIA N2

DFS

плацебо ± ХТ
BR.19

Gefitinib ± ХТ vs
плацебо ± ХТ

Li et al.

ХТ + gefitinib vs

(3%)
60

ХТ
CTONG1104

Gefitinib vs

60
(100%)

222

222 (100%)

II-IIIA

DFS

102

102 (100%)

IIIA

DFS

ХТ
EVAN

Erlotinib vs
ХТ

Табл. 1 Клинични проучвания на тирозин-киназни инхибитори от първа генерация в адювантен план. DFS –
disease-free survival, преживяемост без болест, OS – overall survival, обща преживяемост, ХТ – химиотерапия
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RADIANT и BR.19 са рандомизирани, плацебо-контролирани клинични проучвания, адресиращи въпроса дали добавянето на тирозин-киназен инхибитор от
първа генерация след опционална адювантна химиотерапия води до значимо подобрение на преживяемостта без болест (DFS) или общата преживяемост
(OS) в неселектирана по отношение на EGFR статусa
популация от пациенти, като и двете проучвания са
негативни по отношение на първичните си крайни
цели. Интерпретацията на резултатите от тези две
проучвания обаче се затруднява от факта, че само 16%
от пациентите в RADIANT и едва 3% от пациентите в
BR.19 са били с активиращи мутации в EGFR, който
вече са приети за безспорен предиктивен маркер за
ползите от анти-EGFR лечение. Клиничното проучване на Li et al изцяло включва пациентска популация
с EGFR-мутирал резециран високорисков НДРБД в
стадий IIIA, като тирозин-киназен инхибитор на избор е gefitinib. По отношение на първичната си крайна цел DFS проучването е позитивно. Няколко актуални мета-анализа демонстрираха подобрние на DFS
в сборната популация с активиращи мутации в EGFR
от трите изброени проучвания чрез използването на
тирозин-киназни инхибитори от първа генерация. По
отношение на общата преживяемост обаче разликата е
статистически незначима и затова така и не се утвърдиха в клиничната практика.
CTONG11104 и EVAN разглеждат малко по-различен
клиничен проблем като сравняват адювантното приложение на тирозин-киназните инхибитори gefitinib и
erlotinib срещу адювантна химиотерапия, включваща
cisplatin и vinorelbine. Отново се наблюдава подобрение по отношение на DFS, което е статистически значимо, но това не се пренася в статистически значимо
подобрение на OS.
ADAURA е рандомизирано клинично проучване, оценяващо ефикасността на osimertinib срещу плацебо
при 682 пациента с резециран НДКБД в стадий IB до
IIIA с активиращи мутации в EGFR (Ex19del и L858R)
след възможна химиотерапия. По отношение на първичната крайна цел DFS сред пациентите в стадий IIIIIA на 24-ти месец се наблюдава 90% DFS в рамото с
osimertinib спрямо 44% DFS в контролното рамо (HR
0.17 95% CI 0.11-0.26). По отношение на общата популация пациенти (стадий IB-IIIA) DFS на 24-ти месец е
89% в рамото с osimertinib спрямо 52% в рамото с плацебо (HR 0.20 95% CI 0.14-0.30).
В полза на адювантното лечение с osimertinib са наистина впечатляващото подобрение на DFS, както и значителната редукция на честотата на метастазиране в
ЦНС като място на първи рецидив. От друга страна,
DFS остава невалидиран сурогатен маркер за OS при
прицелната терапия, а проучванията с тирозин-киназни инхибитори от първа генерация не успяха да
демонстрират подобряване на OS, въпреки подобряването на DFS. Широко прието е, че целта на всяка
адювантна терапия следва да бъде увеличаването на
дела на излекуваните пациенти. Липсата на данни за
общата преживяемост към момента с адювантното

приложение на osimertinib затруднява приемането му
за нов стандарт. Въпреки това, редица световни организации вече препоръчват обмислянето на osimertinib
в адювантен план.
Използването на тирозин-киназни инхибитори, таргетиращи други мутации, като ALK, ROS1, BRAF, NTRK,
MET, RET и други, в адювантен план към момента не
е утвърдено и не се препоръчва. Очакват се резултатите от редица клинични проучвания, изследващи този
клиничен въпрос.
Имунотерапия
Имунотерапията, в лицето на редица имунни
checkpoint-инхибитори, промени драматично терапевтичното поведение при метастазиралия НДКБД,
като при някои селектирани подгрупи пациенти дори
измести химиотерапията. Изтеглянето и на по-ранен
етап от лечението има теоритични предимства, като
ранно активиране на имунната система и по-слабо хетерогенна популация от туморни клетки. Съвсем очаквано редица клинични изпитвания бяха стартирани.
Проучването IMpower010, чийто резултати бяха представени на ASCO 2021, е първото клинично проучване,
оценяващо ефикасността на имунотерапията в адювантното лечение на НДКБД. В IMpower010 са рандомизирани 1005 пациента с резециран НДКБД в стадий
IB-IIIA (7-о издание на AJCC/UICC класификацията)
след приключване на 4 курса адювантна cisplatin-базирана химиотерапия и съответно са получили 16
цикъла atezolizumab 1200 mg на всеки 3 седмици или
най-добри поддържащи грижи. При средно проследяване от 32.2 месеца atezolizumab статистически значимо увеличава DFS при пациентите с експресия на
PD-L1 TC ≥ 1% в стадий II-IIIA (медиана на DFS не е
достигната в експерименталното рамо срещу 35.3 месеца), както и в общата популация пациенти в стадий
II-IIIA (42.3 месеца в експерименталното рамо срещу
35.3 месеца). В общата популация пациенти в стадий
IB-IIIA atezolizumab не демонстрира статистически
значима разлика по отношение на DFS към момента.
Както и при адювантната употреба на тирозин-киназни инхибитори, DFS не е валидиран сурогатен маркер
на OS при употребата на имунотерапия. Към момента
данните от проучването не позволяват формален анализ на OS. PEARLS, ANVIL и BR31 са сходни по дизайн клинични проучвания, сравняващи адювантното
приложение съответно на pembrolizumab, nivolumab и
durvalumab срещу плацебо или активно наблюдение,
но към момента все още се очакват резултатите.
Неоадювантна терапия на резектабилен НДКБД
Неоадювантната химиотерапия е далеч по-слабо проучвана в сравнение с адювантната. Резултати от мета-анализи, сравняващи неоадювантната и адювантната cisplatin-базирана терапия при пациенти в IB-IIIA
стадий, показват, че и двата подхода водят до сравними резултати. В резултат на това неоадювантната химиотерапия би могла да се препоръча при пациенти,
които имат индикации и за адювантна такава. Нео-
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адювантната химиотерапия има някои теоритични
предимства като по-добра поносимост преди операцията, понижаване на стадия на заболяването, по-ранно лечение на микрометастатичната болест, както и
възможността да се оцени ефикасността на проведената терапия чрез образни изследвания или от патологичния стадий, което да позволи смяна на терапията.
Въпреки това, с оглед на значително по-малкото данни
в полза на неоадювантната терапия, световните препоръки остават за провеждането на адювантна такава
към момента.
От друга страна, наличието на значителен неоантигенен товар, както и по-ниската туморна хетерогенност
теоритично предполагат възможността за максимална
полза при неоадювантното приложение на имунотерапия. Няколко клинични проучвания демонстрираха окуражаващи резултати по отношение на ефикасността на чекпойнт инхибиторите в този план. Малко
пилотно проучване с две дози nivolumab 3 mg/kg през
14 дена демонстрира честота на пълен или голям патологичен отговор (≤10% остатъчни туморни клетки
- major pathologic response – MPR) при 45% от включените 20 пациента. LCMC3 е мултицентрично проучване, в което две дози atezolizumab 1200 mg през 3 седмици демонстрира 19% честота на MPR. Много сходни резултати са наблюдавани и с друг PD-1 инхибитор
(sintilimab) сред китайски пациенти – 41%.
С оглед на тези, както и на известните резултати при
пациенти с метастатичен НДКБД, комбинирането на
химио- и имунотерапия в предоперативен план изглежда обещаващо. В действителност, химио- и имунотерапията са доказали синергично действие чрез
подобряването на съотношението на T-клетките
спрямо раковите клетки, понижаване на количеството имуносупресивни цитокини, секретирани от тумора, и увеличаване на освобождаваното количество
неоантигени от мървтите туморни клетки. Клинично
проучване на atezolizumab в комбинация с carboplatin/
nab-paclitaxel демонстрира 57% честота на MPR, като
33% от тях са пълен патологичен отговор. Във фаза II
проучването NADIM неоадювантното приложение на
nivolumab с carboplatin/paclitaxel демонстрира честота
на MPR при 83% от пациентите, като при 63% се касае
за пълен патологичен отговор. Тези наистина окуражаващи резултати доведоха до стартирането на редица клинични проучвания от фаза III, резултатите от
които се очакват в следващите няколко години.
Лечение на локално авансирал нерезектабилен НДКБД
Дефиницията на нерезектабилен НДКБД е широко дискутирана и съгласие по този въпрос по-скоро
липсва. Независимо от това повечето световни препоръки считат пациценти с доказано медиастинално
ангажиране (N2 и N3) като неподходящи за първоначално хирургично лечение.
При такива пациенти комбинирането на лъче- и химиотерапия превъзхожда дефинитивна лъчетерапия като
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единствено лечебно средство. Мета-анализ, публикуван през 1995 година в BMJ, демонстрира абсолютно
подобряване на 2-годишната обща преживяемост с 4%
при използването на двете модалности, а мета-анализ
от Auperin, публикуван в JCO през 2010 година, утвърди превъзходството на съчетаната лъчехимиотерапия
пред секвенционалната, демонстрирайки абсолютно
подобряване на 5-годишната обща преживяемост с
4,5% при значително по-голяма честота на езофагити
и сравнима честота на пневмонити.
Съчетаната лъчехимиотерапия (cCRT) следва да е
предпочитаната терапевтична стратегия при пациенти в добро общо състояние (PS 0-1), които нямат съществени коморбидности, имат добър функционален
резерв и са адекватно стадирани (PET/CT за изключване на окултни метастази и МРТ за изключване на
ЦНС метастази). При пациенти неподходящи за cCRT,
средство на изобр е химиотерапия в обем до 4 курса,
последвана от дефинитивна лъчетерапия. Препоръките за избор на химиотерапевтичен режим следват тези
за адювантна химиотерапия.
Клиничните проучвания, доказали превъзходството
на cCRT, демонстрират значителна хетерогенност по
отношение на използваните химиотерапевтични режими. Най-често прилаганите в клиничната практика
остават cisplatin/etoposide, започвайки от ден 1 на лъчетерапията, и carboplatin/paclitaxel ежеседмично, започвайки отново на ден 1 от лъчетерапията. Мета-анализ от Stauer et al, публикуван в JAMA Oncology през
2017 година, доказа сравнимата ефикасност на двата
режима. Cisplatin/etoposide се отличава със статистически значимо по-висока честота на гадене и повръщане, неутропения и тромбоцитопения. Редица други
проучвания (CALGB 39801, HOG 01-24, KCSG-LU05)
не успяха да демонстрират ползи от индукционна или
консолидираща терапия в допълнение към cCRT.
За разлика от консолидиращата химиотерапия, консолидиращата имунотерапия успя да демонстрира полза
както по отношение на преживяемостта без прогресия
(PFS), така и по отношение на OS. PACIFIC е фаза III
рандомизирано клинично проучване при пациенти
с нерезектабилен НДКБД в III стадий без прогресия
след дефинитивна cCRT (≥ 2 цикъла химиотерапия).
Пациентите са рандомизирани в рамките на 42 дена
след приключване на cCRT към durvalumab 10 mg/kg
на всеки 2 седмици за период от до 12 месеца срещу
плацебо. На 4-тата година се отчита сатистически значимо подобряване на общата преживяемост – 49.6%
срещу 36.3% и медиана на общата преживяемост съответно 47,5 месеца срещу 29.1 месеца за експерименталното срещу контролното рамо. Въпреки че в проучването са включвани всички пациенти без значение от
PD-L1 статуса, EMA одобри консолидираща терапия с
durvalumab единствено при пациенти с PD-L1 ≥ 1% за
разлика от FDA. В резултат на PACIFIC, консолидираща терапия с durvalumab се превърна в новия стандард
на лечение на нерезектабилния НДКБД. PACIFIC2
е активно проучване, сходно по дизайн с PACIFIC, в
което терапията с durvalumab стартира успоредно с

cCRT. PACIFIC6 от друга страна е клинично проучване, изследващо ефикасността на durvalumab след
последователна лъчехимиотерапия при пациенти, неподходящи за cCRT. Сходни проучвания с други antiPD-L(1) инхибитори текат към момента и се очакват
резултатите им.
Подобно на PACIFIC беше стартирано и клиничното
проучване LAURA, при което са включвани пациенти с нерезектабилен НДКБД в стадий III с наличие на
активираща мутация в EGFR. Проучването има за цел
да установи ефикасността на консолидираща терапия
с osimertinib срещу плацебо, като резултатите все още
се очакват.
Предизвикателство за клиничната практика остават
пациентите с потенциално резектабилно N2 заболяване. Към момента не е демонстрирана полза по отношение на преживяемостта на хирургичното лечение
спрямо стандартна cCRT. Неясни са и ползите от употребата на „индукционна“ cCRT спрямо неоадювантна
химиотерапия. Подобни пациенти следва да се обсъждат подробно от мултидисциплинарни екипи.
Лечение на метастатичен НДКБД
Лечение в ерата до навлизането на имунотерапията
Лечението при метастатичен НДКБД е палиативно и
се фокусира върху удължаване на преживяемостта и
подобряване на качеството на живот на пациентите.
Няколко мета-анализа в края на миналия и началото
на този век демонстрираха сходни резултати, а именно
абсолютно увеличение на преживяемостта с 9-10% на
12-ия месец в полза на химиотерапията. По тази причина препоръките на ESMO са категорични, че системна терапия трябва да бъде предлагана на всички пациенти в IV стадий с PS 0-2.
Палиативната химиотерапия при метастатичен НДКБД следва да е платина-базиран дублет. Мета-анализ
категорично доказва превъзходството на дублетната
терапия пред монотерапията, но не успя да демонстрира допълнителна полза на триплетна терапия. Платина-базираната терапия води до относителна редукция
на риска от смърт на 1-вата година с 22% спрямо несъдържащи платина-комбинации.
В исторически план първата линия платина-базирана химиотерапия е провеждана в обем 6 цикъла. Мета-анализ на Rossi et al, публикуван в Lancet Oncology
през 2014 година, не успя да демонстрира предимство
по отношение на общата преживяемост на 6 спрямо
3-4 цикъла платина-базирана химиотерапия (HR 0.94
95% CI 0.83-1.07). Статистически значимо е подобрена преживяемостта без прогресия, като подобрението
е с по-малко от месец (6 срещу 5.3 месеца и HR 0.79
95% CI 0.68-0.90). По тази причина ESMO препоръчва
ограничаване на платина-базираната химиотерапия
до 4 цикъла, което да бъде последвано от по-малко
токсична поддържаща терапия. При пациценти, неподходящи за поддържаща терапия, химиотерапията
би могла да продължи до 6 цикъла.

За разлика от адювантния план, изборът между
cisplatin и carboplatin дълго време е бил повод за дискусия. Мета-анализ от Ardizzoni et al, публикуван в JNCI
през 2007 година, демонстрира статистически значимо
по-добра честота на обективен отговор с cisplatin (30%
срещу 24% и HR 1.37 95% CI 1.16-1.61) без това да доведе до подобряване на преживяемостта (HR 1.07 95% CI
0.99-1.15). Cisplatin-базираната химиотерапия води до
значително повече гадене, повръщане и нефротоксичност, за разлика от carboplatin-базираната терапия, за
която е характерна по-честата тромбоцитопения. Въпросът беше разгледан повторно в голям мета-анализ
на Cochrane, включващ 3973 пациенти, като резултатът отново е липса на разлика по отношение на общата
преживяемост (HR 1.00 85% CI 0.51-1.97) при различен
профил на токсичност.
По отношение на втория компонент от дублетната
терапия, редица проучвания демонстрират сходна
ефикасност на цитостатиците от трета генерация като
paclitaxel, gemcitabine, docetaxel и vinorelbine и по тази
причина всички те са приемливи варианти. Pemetrexed
е друга възможност, приложима при пациенти с несквамозен НДКБД. Мета-анализ на Li et al, публикуван
в PLOS One през 2016 година, демонстрира малко, но
статистичеки значимо, превъзходство на pemetrexed
срещу gemcitabine и docetaxel при несквамозен НДКБД
(HR 0.91 95% CI 0.83-1.00).
В ерата до навлизането на имунотерапията значително внимание беше насочено към комбинирането
на анти-ангиогенни агенти със стандартна химиотерапия при несквамозния НДКБД. Мета-анализ сред
над 2000 пациенти от Soria et al, публикува в Annals of
Oncology през 2013 година, демонстрира отново малко, но статистически значимо подобряване на общата
преживяемост чрез добавянето на anti-VEGF препарата bevacizumab към стандартна химиотерапия (HR
0.90 95% CI 0.81-0.99). По-голямата част от позитивните клинични проучвания с bevacizumab са използвали
дублетна терапия с carboplatin/paclitaxel. По тази причина ESMO препоръчва употребата на bevacizumab да
бъде ограничена до пациенти с несквамозен НДКБД,
лекувани за предпочитане с carboplatin + paclitaxel.
Привлекателна терапевтична стратегия е използването на индукционна терапия, ограничена до 4 цикъла,
последвана от по-малко токсична поддържаща терапия. PARAMOUNT е първото клинично проучване,
доказало ефикасността на този подход. В него пациенти с напреднал несквамозен НДКБД са рандомизирани да получат поддържаща терапия с pemetrexed или
плацебо до прогресия или неприемлива токсичност
след проведени 4 цикъла cisplatin/pemetrexed. Поддържащата терапия води до статистически значимо подобрение както на преживяемостта без прогресия (4.4
срещу 2.8 месеца и HR 0.60 95% CI 0.50-0.73), така и на
общата преживяемост (13.9 срещу 11 месеца и HR 0.78
95% CI 0.64-0.96)
Поддържаща терапия с алтернативни медикаменти
също е изследвана, като най-много данни има за упо-
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требата на gemcitabine. IFCT-GFPC 0502 е клинично
проучване при пациенти с авансирал НДКБД без значение от хистологичния подвид, които са рандомизирани да получат поддържаща терапия с gemcitabine
или наблюдение след проведени 4 цикъла cisplatin/
gemcitabine. Проучването демонстрира статистически
значимо подобрение на преживяемостта без болест,
което за съжаление не води до подобряване на общата
преживяемост.
Сериозно предизвикателство за клиничната практика
остават възрастните пациенти > 70 години с PS 0-2,
при които исторически стандарт е била монотерапията, като docetaxel и vinorelbine са доказали сходна
ефикасност по отношение на общата преживяемост.
Едно от първите проучвания, насочени специфично
към тази пациентска популация, беше публикувано от Quoix et al в Lancet Oncology през 2011 година
и демонстрира превъзходство на дублета carboplatin/
paclitaxel (paclitaxel в дни 1, 8, 15 на 28-дневен цикъл)
срещу монотерапия с vinorelbine/gemcitabine: 6 срещу
2.8 месеца преживяемост без прогресия (HR 0.51 95%
CI 0.42-0.62) и 10.3 срещу 6.2 месеца обща преживяемост (HR 0.64 95% CI 0.52-0.78). При подгруповите
анализи терапевтичният ефект изглежда се запазва
във всички подгрупи, включително възраст > 80 години и PS 2. Miles 3/4 са други клинични проучвания
сред пациенти с авансирал НДКБД > 70 години и PS
0-1, в които монотерапия е сравнена с дублет cisplatin/
pemetrexed или cisplatin/gemcitabine. За разлика от
предходното проучване, cisplatin не успява да подобри нито преживяемостта без прогресия, нито общата
преживяемост. Прави впечатление високата честота
на тежка хематологична и нверологична токсичност,
както и мукозити. Мета-анализ на Cochrane при пациенти > 70 години и PS 0-2 категорично потвърждава
ползите от добавянето на carboplatin по отношение на
подобрението на общата преживяемост (HR 0.67). От
друга страна мета-анализа категорично доказва липсата на полза от добавянето на cisplatin по отношение на
общата преживяемост (HR 0.91).
При пациенти с PS 2 дублетната терапия следва да
бъде силно индивидуализирана. Проучване от Zukin
et al, публикувано в JCO през 2013 година, категорично демонстрира подобрение на преживяемостта
без прогресия и на общата преживяемост с дублета
carboplatin/pemetrexed спрямо pemetrexed за сметка на
по-висока честота на анемия и неутропения. По тази
причина ESMO препоръчва обмисляне на дублетна терапия на базата на carboplatin дори и при пациенти с
PS 2. Монотерапия с vinorelbine, gemcitabine, docetaxel
или pemetrexed (само при несквамозен НДКБД) остава
валидна алтернатива.
На пациенти с PS 3-4, при които не е налице предиктивен маркер като EGFR, ALK, ROS1 и BRAF V600E
мутация, следва да им бъдат предлагани най-добри
поддържащи грижи.
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Лечение в ерата на имунотерапията
Имунотерапията промени завинаги терапевтичния
подход при редица злокачествени забаолявания, като
НДКБД е едно от заболяванията, излвекли най-голяма
полза. Към момента са регистрирани редица anti-PD1
инхибитори (pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab),
anti-PD-L1 инхибитори (atezolizumab, durvalumab) и
anti-CTLA4 инхибитори (ipilimumab) за лечението на
НДКБД. За съжаление все още се търси идеалният
биомаркер, който да предвиди ползите от имунотерапията, като за момента PD-L1 експресията остава
стандарта, който всички използват.
Моноимунотерапия при PD-L1 > 50%
Пациентите с НДКБД, експресиращ PD-L1 > 50%, са
групата, при която имунотерапията категорично демонстрира клинична полза и частично измести химиотерапията.
Keynote-024 е първото рандомизирано клинично проучване при пациенти с PD-L1 TPS > 50%, които са рандомизирани да получат монотерапия с pembrolizumab
или химиотерапия. При 5-годишно проследяване се
наблюдава медиана на общата преживяемост в експерименталното рамо 26.3 месеца срещи 13.4 месеца
в конролното рамо (HR 0.62 95% CI 0.48-0.81) и 5-годишна преживяемост 31.9% срещу 16.7%, независимо
че 64,2% от пациентите в контролното рамо са получили anti-PD-1 инхибитор (предимно pembrolizumab
като част от позволения кросовър) впоследствие.
IMpower 110 е рандомизирано клинично проучване
при пациенти, селектирани според PD-L1 експресията
и включващо такива с експресия на PD-L1 върху туморните или имунните клетки в поне 1%, т.е. TC1/2/3
и IC1/2/3. Пациентите са рандомизирани да получат
първа линия atezolizumab или стандартна химиотерапия. Подгрупов анализ при пациентите с висока
експресия на PD-L1 демонстрира подобряване на медианата на общата преживяемост със 7 месеца (20.2
срещу 14.7) и HR 0.59 (95% CI 0.40-0.89). Следва да се
отбележи, че в проучването IMpower 110 кросовър на
контролното рамо към atezolizumab не е бил позволен,
въпреки резултатите от проучването OAK, което е демонстрирало подобряване на общата преживяемост с
atezolizumab спрямо втора линия химиотерапия при
пациентите с метастатичен НДКБД след прогресия на
първа линия.
EMPOWER Lung1 е сходно по дизайн клинично проучване, в което пациентите са рандомизирани да получат cemiplimab или стандартна химиотерапия. Подгрупов анализ в групата пациенти с PD-L1 TPS > 50%
демонстрира статистически значимо подобряване на
медианата на общата преживяемост, като тя все още
не е достигната в експерименталното рамо срещу 14.2
месеца в контролното (HR 0.57 95% CI0.42-0.77), което
се наблюдава независимо от това, че 74% от пациентите в контролното рамо са получили впоследствие
cemiplimab. 2-годишната обща преживяемост е съответно 50.4% срещу 27.1%.

Комбинирана химио- и имунотерапия
НДКБД е първата туморна локализация, при която
синергизмът между химио- и имунотерапия беше изследван и доказан.
KEYNOTE-189 е рандомизирано клинично проучване
сред пациенти с авансирал несквамозен НДКБД, неселектирани според PD-L1 експресия. Пациентите са
рандомизирани да получат първа линия химио- и имунотерапия (pembrolizumab 200 mg + cisplatin 75 mg/m2
или carboplatin AUC5 + pemetrexed 500 mg/m2) на всеки
21 дена до 4 цикъла, след което поддържащо лечение с
pemetrexed 500 mg/m2 + pembrolizumab 200 mg) срещу
химиотерапия (carboplatin + pemetrexed). Наблюдаваната медиана на общата преживяемост сред цялата пациентска популация е съответно 22.0 месеца за експерименталното срещу 10.6 месеца за контролното рамо
(HR 0.60 95% CI 0.50-0.72). В подгрупата с PD-L1 TPS >
50% медианата на общата преживяемост е 27.7 месеца
за експерименталното срещу 10.1 месеца за контролното рамо (HR 0.71 95% CI 0.5-1.00) – резултат много сходен с този на KEYNOTE-024, постигнат
чрез монотерапия с pembrolizumab. Ползата от комбиниратаната
терапия се запазват и в останалите подгрупи: съответно
PD-L1 TPS 1-49% HR 0.66 (95% CI 0.47-0.93) и PD-L1 TPS
< 1% HR 0.52 (95% CI 0.37-0.72). Кросовър отново е бил
позволен и честотата му е съответно 57%. По тази причина комбинираната химиоимунотерапия се превърна
в златен стандард при лечението на първа линия на пациенти с авансирал несквамозен НДКБД и особено при
тези с PD-L1 TPS < 50%.
KEYNOTE-407 е много сходно рандомизирано клинично проучване, което обаче е проведено сред пациенти с авансирал плоскоклетъчен НДКБД, които
отново не са селектирани според PD-L1 експресия.
Пацинетите са рандомизирани към експериментално
рамо, състоящо се от химиоимунотерапия (carboplatin
AUC6 + paclitaxel 200 mg/m2 или nab-paclitaxel 100
mg/m2 ежеседмично + pembrolizumab до 4 курса),
или контролно рамо с химиотерапия и плацебо. При
проследяване от 40 месеца се наблюдава статистически значимо подобрение на медианата на общата
преживяемост за експерименталното рамо съответно 17.2 срещу 11.6 месеца (HR 0.71 95% CI 0.59-0.86)
и 3-годишна обща преживяемост 29,7% срещу 18.2%.
Ефикасността отново е независима от експресията на
PD-L1 и се запазва във всички пациентски подгрупи,
независимо от кросовър, наблюдаван при 51.1% от пациентите в контролното рамо. Успехът на Keynote-407
превърна режима carboplatin + paclitaxel/nab-paclitaxel
+ pembrolizumab в стандарт за пациентите с плоскоклетъчен метастатичен НДКБД.
IMpower130 и IMpower131 са сходни клинични проучвания, изследващи ефикасността на atezolizumab или
плацебо в комбинация с carboplatin + nab-paclitaxel
при неплоскоклетъчен и плоскоклетъчен НДКБД съответно. Интересен факт е, че в тези проучвания са
допуснати и пациенти с мутации в EGFR и ALK, които
са прогресирали на фона на тирозин-киназни инхиби-

тори. IMpower130 е позитивно проучване със статистически значимо подобрение на медианата на общата
преживяемост – 18.6 срещу 13.9 месеца (HR 0.79 95%
CI 0.64-0.98), докато IMpower131 е негативно – медиана на общата преживяемост 14.2 срещу 13.5 месеца за
експерименталното срещу контролното рамо съответно (HR 0.88 95% CI 0.73.1.05). Резултатите са наблюдавани въпреки липсата на кросовър между рамената.
Интересен подход е залегнал и в клиничното проучване
IMpower150, в което пациенти с авансирал несквамозен НДКБД са рандомизирани да получат atezolizumab
или плацебо в допълнение към стандартна терапия с
carboplatin AUC 6 + paclitaxel 200 mg/m2 + bevacizumab
15 mg/kg. По отношение на общата преживяемост, в
експерименталното рамо се наблюдава статистически
значимо подобрение – медиана от 19.2 срещу 14.7 месеца (HR 0.78 95% CI 0.64-0.96). В IMpower150 отново
са включени и пациенти с онкогенни мутации в EGFR
и ALK след прогресия на тирозин-киназни инхибитори, като подгрупови анализи демонстрират подобрение на резултатите и при тях, въпреки ограниченията
на анализи при такива малки пациентски попуалции.
Комбинирана имунотерапия
Привлекателна възможност за лечението на пациентите с авансирал НДКБД представлява комбинираната
имунотерапия, което позволява спестяване на токсичностите, характерни за химиотерапията.
Checkmate 227 е рандомизирано клинично проучване
с три рамена със сложен дизайн, в което пациенти с
PD-L1 с експресия > 1% в туморните клетки са рандомизирани да получат nivolumab 240 mg на 2 седмици,
nivolumab 3 mg/kg на всеки 2 седмици в комбинация с
ipilimumab 1 mg/kg на всеки 6 седмици или стандартна
дублетна терапия на базата на платина (част 1a). Пациенти с експресия на PD-L1 < 1% пък са рандомизирани
съответно към nivolumab с ipilimumab в посочените дози, nivolumab 360 mg в комбинацияц с дублетна
платина-базирана химитоерапия на всеки 3 седмици
или стандартна химиотерапия (част 1b). В част 1a се
наблюдава статистически значимо подобрение на медианата на общата преживяемост при рамото с комбинираната имунотерапия спрямо химиотерапевтичното рамо – 17.1 срешу 14.9 месеца (HR 0.79 95% CI 0.670.93). В част 2b резултатите са дори по-впечатляващи
като подобрението е съответно 17.2 срещу 12.2 месеца
и HR 0.64 95% CI 0.51-0.81.
За съжаление комбинацията от anti-PD1 и anti-CTLA4
инхибитор не можа да затвърди своята ефикасност
при пациенти с авансирал НДКБД и PD-L1 TPS >
50%. В проучването KEYNOTE-598 комбинацията от
pembrolizumab и ipilimumab не доведе до подобряване
на общата преживяемост при увеличаване на честотата на НЛР. По тази причина проучването беше прекратено преждевременно, а монотерапия с pembrolizumab
остава златният стандарт при тази пациентска популация.
Интересен подход с комбинирана имунотерапия е
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представен във фаза 2 проучването CITYSCAPE, в което anti-PD-L1 инхибиторът atezolizumab е комбиниран
с anti-TIGIT инхбитор tiragolumab или плацебо при
пациенти с нелекуван до момента авансирал НДКБД
с PD-L1 TPS ≥ 1%. Резултатите изглеждат обнадеждаващи като в подгрупата с PD-L1 TPS ≥ 50% е наблюдавана честота на обективен отговор 66% срещу 24%
съответно в рамото с двойна имунотерапия спрямо
моноимунотерапия. Преживяемостта без прогресия в
подгупата с PD-L1 ≥ 50% не е достигната в рамото с
двойната имунотерапия и е само 4.1 месеца при моноимунотерапия (HR 0.30 95% CI 0.15-0.61). Очакват се
резултатите от фаза 3 проучването SKYSCRAPER-01,
което допълнително ще изясни ролята на anti-TIGIT
инхибиторите при лечението на пациенти с НДКБД и
експресия на PD-L1 > 50%.
Последната съвременна възможност за лечение на пациентите с авансирал НДКБД е представена в проучването CheckMate 9LA, в което пациенти с нелекуван
до момента авансирал НДКБД са рандомизирани да
получат съответно nivolumab 360 mg на всеки 3 седмици + ipilimumab 1 mg/kg на всеки 6 седмици + дублетна
платина-базирана химиотерапия на всеки 3 седмици
за 2 цикъла срещу стандартна дублетна химиотерапия
за 4 цикъла в контролното рамо. Наблюдава се статистически значимо подобрение на общата преживяемост – медиана 15.6 срещу 10.9 месеца (HR 0.66 95%
CI 0.55-0.80).
Втора линия лечение на метастатичен НДКБД
Ерата до навлизането на имунотерапията
В периода до навлизането на имунотерапията в лицето
на чекпойнт инхибиторите, пациентите с НДКБД след
прогресия на първа линия дублетна платина-базирана
химиотерапия имаха твърде ограничени възможности
с ниска честота на обективен отговор, преживяемост
без прогресия и обща преживяемост. Docetaxel остава
наложилият се стандарт, като през последните години
беше използван като контролно рамо в редица проучвания с anti-PD-(L)1 инхибитори на втора линия.
Docetaxel дава честота на обективен отговор в порядъка около 10%, медиана на преживяемостта без прогресия около 3 месеца и медиана на общата преживяемост
около 6-8 месеца. Pemetrexed е добра възможност при
пациенти с несквамозен НДКБД с много сходни резултати. През последните десетилетия антиангиогенните
медикаменти в известна степен надградиха постигнатите резултати от docetaxel, като към момента съществуват две възможности за комбинирана терапия
на втора линия: docetaxel + ramucirumab и docetaxel +
nintedanib. И двете възможности постигат обща преживяемост в порядъка на 10 месеца.
Втора линия имунотерапия
Преди постигането на впечатляващите резултати на
първа линия, имунотерапията навлезе силно при пациентите с НДКБД, прогресиращи на платина-базирана дублетна терапия.
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С проучванията CheckMate 017 и CheckMate 057
nivolumab затвърди своето превъзходство над
docetaxel при пациенти с авансирал НДКБД, независимо от експресията на PD-L1 (съответно несквамозен
и сквамозен НДКБД). Общата преживяемост е статистически значимо по-добра в рамото с nivolumab и е
съответно 11.1 срещу 8.1 месеца (HR 0.68 95% CI 0.590.78). Нещо повече, при проследяване на пациентската
популация се наблюдава 5-годишна преживяемост от
13% за рамото с nivolumab срещу едва 3% за рамото с
docetaxel.
KEYNOTE-010 е клинично проучване сред пациенти с авансирал НДКБД и PD-L1 ≥ 1%, в което
pembrolizumab е сравнен с docetaxel след прогресия
на платина-базирана терапия. Общата преживяемост
е отново статистически значимо по-добра в експерименталното рамо – 11.8 срещу 8.4 месеца (HR 0.70 95%
CI 0.61-0.80). Отново се наблюдава 5-годишна преживяемост 16% в рамото с pembrolizumab.
ОАК е сходно клинично проучване при пациенти с
НДКБД без значение от експресията на PD-L1, в което
пациентите са ранодмизирани да получат съответно
atezolizumab или docetaxel. Очаквано общата преживвямост е статистически значимо по-добра в рамото с
atezolizumab – 13.8 срещу 9.6 месеца (HR 0.73 95% CI
0.62-0.87).
Лечение на НДКБД с онкогенни мутации
При пациенти, чийто тумори притежават известна
онкогенна мутация в EGFR, ALK, ROS1 и BRAF, тирозин-киназните инхибитори (ТКИ) са лечението на
избор. Клиничните проучвания системно доказват повишена честота на обективен отговор и преживяемост
без прогресия при по-ниска токсичност спрямо химиотерапия. Повечето клинични проучвания не демонстрират полза по отношение на общата преживяемост,
но това до голяма степен е в резултат на големият брой
пациенти, претърпели кросовър при прогресия на
конвенционална терапия.
Лечението с ТКИ следва да продължи до прогресия,
като възможностите след прогресия зависят от естеството и скоростта на прогресията. В случаи на
прогресия на единични или няколко места, локални
аблативни техники биха могли да се използват и да се
продължи лечението с ТКИ. При прогресия на множество места е желателно да се проведе тъканна/течна
биопсия с цел оценка на придобитата резистентност.
Често определени мутации, водещи до придобита резистентност на ТКИ, биха могли да се лекуват успешно
чрез ТКИ от по-нова генерация, напр. T790M мутация в EGFR, която е чувствителна на osimertinib или
повечето мутации в ALK, настъпили при лечение с
crizotinib, които са чувствителни на ALK ТКИ от втора
и трета генерация
При невъзможност за продължаване на лечението с
ТКИ, химиотерапия е терапията на избор. Анти-PD-1/
PD-L1 инхибитори на втора линия към момента не
се препоръчват, тъй като в клиничните проучвания,

сравняващи docetaxel с анти-PD-1/PD-L1 инхибиторите, подгруповите анализи демонстрират полза за
docetaxel при пациентите с EGFR и ALK мутации. От
друга страна проучванията на първа линия за комбинирана химиоимунотерапия не са допускали пациенти
с онкогенни мутации. Изключение е IMpower150, чийто резултати са разгледани по-долу.
EGFR-мутирал НДКБД
Откриването на активиращиет мурации в EGFR сред
пациентите с НДКБД доведе до революция в лечението на заболяването и даде своеобразно начало на ерата
на персонализираната медицина при лечението на солидните тумори.
Еволюцията на тирозинкиназните инхибитори преминава към момента през създаване на три генерации.
Първата генерация представена от gefitinib и erlotinib
навлиза в клиничната практика в началото на 21 век.
Няколко години по-късно се откриват и втора генерация тирозинкиназни инхибитори с представители
afatinib и dacomitinib, чиято водеща характеристика
и отлика от предходната генерация е необратимата
блокада на киназния домейн. Това доведе до революция в лечението на EGFR-мутиралия недребноклетъчен рак на белия дроб. След широкото навлизане на
тези медикаменти в клиничната практика се появява
необходимост от последваща генерация медикаменти,
които да отговорят на възникващата резистентност
към терапия с първа и втора генерация тирозинкиназни инхибитори. Представител на трета генерация
е osimertinib. Всички тези медикаменти са одобрени
за лечение от първа линия на НДРБД с установена
EGFR-мутация. Тук следва да прецизираме, че става
дума за най-честите две мутации – делеция в екзон 19
и точковата мутация L858R в екзон 21. Тези две мутации съставляват над 80% от всички мутации, които се
откриват при EGFR-позитивните пациенти с НДРБД.
Останалата част от 10-15% е представена от така наречените редки мутации основно в екзони 18 – 21, за
които се знае твърде малко. Относително често се откриват в екзон 18 - del, G719X, в екзон 19 – инсерции,
в екзон 20 – S786I, в екзон 21 - L861Q, комбинирани
мутации, екзон 18-25 дупликации и пренареждания
(EGFR-RAD51 и EFFR-PURB).
Историята на EGFR инхибиторите е интересна и започва от проучването IPASS. IPASS е клинично проучване, в което са включени пациенти с авансирал белодробен аденокарцином, които не са били пушачи и са
пушили < 10 пакетогодини и са отказали тютюнопушенето. В проучването пациентите са рандомизирани
да получат gefitinib 250 mg/ден или до 6 цикъла химиотерапия carboplatin/paclitaxel. Преживяемостта без
болест в общата пациентска популация е почти идентична – 5.7 срещу 5.8 месеца. Едва на по-късне етап се
провежда отделен подгрупов анализ сред пациенти с
активиращи мутации в EGFR, като се установява преживяемост без болест 9.5 месеца за рамото с gefitinib
срещу 6.3 месеца за контролното рамо (HR 0.48 95%
CI 0.36-0.64). Честотата на обективен отговор също е

значително подобрена – 71.2% срешу 47.3%.
Впоследствие бяха разработени и други EGFR тирозин-киназни инхибитори от 1-ва и 2-ра генерация,
като erlotinib, afatinib, dacomitinib. Характерно за проучванията с тирозин-киназните инхибитори от първа
и втора генерация е липсата на подобрение по отношение на общата преживяемост, което до голяма степен
се обяснява с голямата честота на кросовър.
Няколко проучвания сравняват ефикасността на тирозин-киназните инхибитори от 1-ва и 2-ра генерация. В проучването LUX-Lung 7 afatinib е сравнен с
gefitinib, като по отношение на общата преживямоест
не се наблюдава статистически значима разлика – 27.9
срещу 24.5 месеца (HR 0.86 95% CI 0.66-1.12). По отношение на преживяемост без прогресия, въпреки статистически значимата разлика, клинично тя е трудно
различима – 11.0 срещу 10.9 месеца (HR 0.74 95% CI
0.57-0.95).
Afatinib намира своето място в съвременната практика и в лечението на т. нар. редки мутации. Често категорията редки мутации се изключва при провеждане
на рандомизирани клинични проучвания, а също така
липсва и в регистрираните показания за приложение
в клиничната практика. Първата генерация ТКИ –
erlotinib и gefitinib са с ниска активност спрямо редките
в сравнение с клиничните ползи при двете най-чести
мутации.2,3 Изключение от това правило е препаратът
afatinib. Той е втора генерация ТКИ, който се свързва
необратимо с ErbB1 (EGFR), ErbB2 (HER2), ErbB4 и инхибира сигналните пътища активиращи всички хомои хетеро-димери и на трите рецептора. Свързването с
тирозинкиназния домейн на ErbB рецепторната фамилия е панрецепторно и ковалентно или необратимо.
Проведеният post hoc анализ на клиничните проучвания с afatinib включени в програмата LUME-Lung е
показал клинични ползи и при болни с най-често срещаните редки мутации – G719X, L861Q и S768I.
В около 50% от пациентите с прогресия на първа или
втора генерация ТКИ се наблюдава мутацията T790M.
По тази причина беше разработен и медикаментът
osimertinib, който е единственият ТКИ от трета генерация. В проучването AURA3 пациенти с документирана мутация в EGFR T790M след лечение с първа
генерация ТКИ са рандомизирани към osimertinib или
комбинация от платина и pemetrexed с възможност за
поддържащо лечение с pemetrexed. Преживяемостта
без прогресия е статистически значимо по-добра в
експерименталното рамо – 10.1 срещу 4.4 месеца (HR
0.30 95% CI 0.23-0.41). Честотата на обективен отговор
при лечение с osimertinib също превъзхожда химиотерапевтичния дублет – 71% срещу 31%.
С оглед на високата активност на osimertinib беше
стартирано и рандомизираното клинично проучване
FLAURA, в което пациенти с нелекуван EGFR-мутирал
НДКБД (ex19del или L858R) са рандомизирани към
osimertinib или gefitinib/erlotinib. Статистически значимо подобрение е отчетено както в преживяемостта
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без прогресия, така и в общата преживяемост, което превърна osimertinib в предпочитаният ТКИ за първа линия
лечение на EGFR-мутирал НДКБД (PFS 18.9 срещу 10.2 месеца и HR 0.46, OS 38.6 срещу 31.8 месеца и HR 0.80).
Голямо предимство на osimertinib е както по-добрият профил на токсичност със значително по-малко НЛР от
степен 3, така и добрата пенетрантност в ЦНС.
ALK-мутирал НДКБД
Пренареждания и сливания на ALK гена с EML4 (ALK-EML4) се наблюдават при 2-7% от пациентите с НДКБД.
Crizotinib е първият ТКИ с активност при мутации в ALK, ROS1 и MET, който е одобрен от FDA на базата на клиничното проучване PROFILE 1014, в което crizotinib демонстрира превъзходство над химиотерапия по отношение на преживяемостта без прогресия (10.9 срещу 7.0 месеца и HR 0.45 95% CI 0.35-0.60). Вследствие на придобита
резистентност в ALK-EML4 почти всички пациенти, лекувани с crizotinib, прогресират след определен период.
През последното десетилетие редица ALK ТКИ от втора и трета генерация доказаха своята активност на втора
линия след прогресия на crizotinib, вкл. ceritinib, alectinib, brigatinib, които демонстрират честота на обективен
отговор около 50%. Lorlatinib от своя страна демонстрира впечатляваща активност при пациенти, претретирани
с ALK ТКИ от втора генерация (alectinib, brigatinib, ceritinib), независимо дали е използван на втора или последваща линия.
Впечатляващите резултати на новите ALK ТКИ на втора линия съвсем естествено доведоха до започването на
редица клинични проучвания, сравняващи ги с crizotinib на първа линия. Огромно предимство на по-новите
ALK ТКИ е значително по-високата им активност в ЦНС в сравнение с crizotinib. Резултатите от клиничните
проучвания ALEX (alectinib), ALTA-1L (brigatinib), eXalt-3 (ensartinib) и CROWN (lorlatinib) убедително демонстираха превъзходството на по-новите ALK ТКИ спрямо crizotinib и ги превърнаха в лечението на избор при такива
пациенти.
ТКИ

Проучване

PFS и HR

ORR

Alectinib

ALEX

34.8; 0.50

72.5%

Brigatinib

ALTA-1L

29; 0.49

71%

Ensartinib

eXalt-3

25.8; 0.51

75%

Lorlatinib

CROWN

Недостигната; 0.21

76%

Табл. 2 Клинични проучвания с ALK тирозин-киназни инхибитори от втора и трета генерация срещу
crizotinib на първа линия.
ROS1-мутирал НДКБД
Пренареждания в гена, кодиращ ROS1, могат да доведат до фузии с различни партньори, които водят до повишена киназна активност и онкогенеза. ROS1 мутациите са редки и се срещат при едва 1-2% от пациентите с НДКБД.
По тази причина липсват големи клинични проучвания фаза 3, които да информират изобра ни на лечение, а настоящите одобрения се базират изцяло на проучвания от фаза 1-2. PROFILE 1001 е клинично проучване от фаза 1,
при което 50 пациента с авансирал НДКБД с доказана ROS1 мутациця са получавали crizotinib в стандартна доза.
Наблюдаваната честота на обективен отговор в проучването е 72%. Медианата на преживяемостта без прогресия,
отчетена в проучването, е 19.3 месеца, а медианата на общата преживяемост достигна 51.4 месеца.
Entrectinib и repotrectinib са нови ТКИ с активност срещу ROS1, TRK и ALK (repotrectinib), които демонстрират
сходна ефикасност в провежданите фаза 1-2 проучвания. В проучването TRIDENT repotrectinib демонстрира
честота на обективен отговор 93%. Очакват се резултатите за PFS и OS.
Нео-)Адювантна химиотерапия

Cisplatin + Pemetrexed

Cisplatin + Vinorelbinе

Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Pemetrexed – 500 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.

Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Vinorelbine – 25-30 mg/m2 I.V., дни 1, 8
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
Cisplatin + Paclitaxel
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
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Cisplatin + Gemcitabine
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Gemcitabine – 1200 mg/m2 I.V., дни 1, 8
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.

Cisplatin + Docetaxel
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Docetaxel – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
Carboplatin-базирана химиотерапия в (нео-)адювантен план следва да се използва само при строги контраиндикации за лечение с cisplatin.
Carboplatin + Paclitaxel
Carboplatin – AUC 6 mg/m2 I.V., ден 1
Paclitaxel – 200 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
Carboplatin + Pemetrexed
Carboplatin – AUC 5 mg/m2 I.V., ден 1
Pemetrexed – 500 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
Carboplatin + Gemcitabine
Carboplatin – AUC 5 mg/m2 I.V., ден 1
Gemcitabine – 1200 mg/m2 I.V., дни 1, 8
Повторение през 21 дни за 4 цикъла.
Съчетана лъчехимиотерапия
Carboplatin + Paclitaxel
Carboplatin – AUC 2 mg/m2 I.V., ден 1
Paclitaxel – 45-50 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 7 дни през цялата продължителност
на лъчетерапия (обикновено 6 цикъла).
Cisplatin + Etoposide
Cisplatin – 50 mg/m2 I.V., дни 1, 8, 29, 36
Etoposide – 50 mg/m2 I.V., ден 1-5 и 29-33
По време на лъчетерапия.
Консолидираща имунотерапия
Durvalumab
Durvalumab 10 mg/kg I.V. на всеки 2 седмици или 1500
mg I.V. на всеки 4 седмици за 12 месеца.
Първа линия таргетна терапия при метастатично заболяване
Първа линия таргетна терапия при EGFR-мутирал
НДКБД
Osimertinib – 80 mg P.O. дневно до прогресия.
Afatinib – 40 mg P.O. дневно до прогресия.
Erlotinib – 150 mg P.O. дневно до прогресия.
Gefitinib – 250 mg P.O. дневно до прогресия.
Първа линия таргетна терапия при ALK/ROS1-мутирал НДКБД
Crizotinib – 2 x 250 mg P.O. дневно до прогресия (ALK и
ROS1).
Alectinib – 2 x 600 mg P.O. дневно до прогресия.
Brigatinib – 90 mg P.O. дневно за първите 7 дни, след кое-

то 180 mg P.O. дневно до прогресия.
Lorlatinib – 100 mg P.O. дневно до прогресия (след прогресия на Alectinib или Ceritinib като първа линия или
Crizotinib и поне още един ALK инхибитор).
Първа линия имунотерапия и комбинирана имунохимиотерапия
Pembrolizumab – 200 mg I.V. на всеки 3 седмици или 400
mg I.V. на всеки 6 седмици, ден 1 (при PD-L1 TPS ≥ 50%
без EGFR или ALK положителни туморни мутации)
Продължава до прогресия или неприемлива токсичност.
Pembrolizumab + Cisplatin (Carboplatin) + Pemetrexed
(неплоскоклетъчен НДКБД)
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V. (Carboplatin AUC 5 mg/ml/
min), ден 1
Pemetrexed – 500 mg/m2 I.V., ден 1
Pembrolizumab – 200 mg I.V., ден 1
През 21 дни за 4 цикъла, след което поддържаща терапия с pembrolizumab и pemetrexed до прогресия или
неприемлива токсичност.
Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel (Nabpaclitaxel) (плоскоклетъчен НДКБД)
Pembrolizumab - 200 mg I.V., ден 1
Carboplatin AUC6 I.V. ден 1
Paclitaxel 200 mg/m2 I.V. ден 1 (Nab-paclitaxel 100 mg/
m2 I.V. на дни 1, 8, 15)
През 21 дни за 4 цикъла, след което поддържаща терапия с pembrolizumab до прогресия или неприемлива
токсичност
Atezolizumab + Carboplatin + Paclitaxel + Bevacizumab
(при неплоскоклетъчен подтип, с PD-L1-експресия
1-49% или чернодробно метастазиране)
Atezolizumab – 1200 mg I.V., ден 1
Carboplatin AUC6 I.V., ден 1
Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1
Bevacizumab – 15 mg/kg I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4 цикъла, след което поддържаща терапия с atezolizumab и bevacizumab до прогресия или неприемлива токсичност
Atezolizumab + Carboplatin + Nab-paclitaxel (при неплоскоклетъчен подтип)
Atezolizumab – 1200 mg I.V., ден 1
Carboplatin AUC6 I.V., ден 1
Nab-paclitaxel – 100 mg/m2 I.V., дни 1, 8, 15
Повторение през 21 дни за 4-6 цикъла, след което поддържаща терапия с atezolizumab до прогресия или неприемлива токсичност
I линия химиотерапия
Carboplatin + Paclitaxel ± Bevacizumab
Carboplatin AUC6 I.V., ден 1
Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1
± Bevacizumab – 15 mg/kg I.V., ден 1 (добавя се при не-
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плоскоклетъчен НДКБД)
Повторение през 21 дни за 4-6 цикъла, след което поддържаща терапия с bevacizumab, ако е включен.
Cisplatin + Vinorelbine
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Vinorelbine – 25 mg/m2 I.V., дни 1 и 8
Повторение през 21 дни за 4-6 цикъла.

Pemetrexed (при неплоскоклетъчен подтип) – 500 mg/
m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
Docetaxel + Nintedanib (при неплоскоклетъчен подтип)
Docetaxel – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Nintedanib – 2 x 200 mg P.O., дни 2-21
Повторение през 21 дни.

Cisplatin (Carboplatin) + Pemetrexed (при неплоскоклетъчен НДКБД)
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Cisplatin – 75 mg/m2 I.V. (Carboplatin AUC5), ден 1
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Повторение през 21 дни за 4-6 цикъла, след което поддържаща терапия с pemetrexed.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
Лъчелечението е основен терапевтичен метод в комплексното лечение на болните с белодробен карцином.
Недребноклетъчен белодробен карцином
Лъчелечение на болни в I и II стадий
При болните в ранен стадий (I, II) се препоръчва оперативно лечение. След радикална операция пациентите подлежат на активно наблюдение. При R1 или R2
резекция се провежда реоперация или следоперативнo лъчелечение.
При пациенти в ранен стадий, при които има медицински противопоказания за оперативно лечение, се
провежда дефинитивнo лъчелечение. При тумори под
5 см, без данни от образните изследвания за уголемени медиастинални лимфни възли, се препоръчва провеждането на стереотактична екстракраниална радиохирургия (SBRT). Методът представлява облъчване с
висока дневна доза в малък обем в една или няколко
фракции. Предимството на SBRT е рязкото спадане на
дозата в околните здрави тъкани и органи. Използват
се различни схеми на фракциониране като 50 Gy в 5
фракции, 60 Gy в 3 фракции, 54 Gy в 3 фракции, които
зависят от разположението на тумора (централен или
периферен) и близостта му до други органи (ребра,
аорта, главен бронх и сърце). Резултатите са сравними с тези след хирургично лечение. Възможни лъчеви
реакции в резултат на SBRT при карцином на белия
дроб са лъчев пулмонит, фрактура на ребра, езофагит и гръдна болка. Фрактура на ребро е възможно да
се получи при периферни тумори средно от 13 до 22
месеца след проведено лечение. Ретроспективен анализ при болни, провели SBRT при недребноклетъчен
белодробен карцином, показва честота на токсичност
в големи граници от 8 до 46% от болните. Най-чести
са фрактурите на ребра при болни с периферни тумори, облъчени по схема 50 Gy в 5 фракции и 50 Gy в 4
фракции – 48% от болните. Като при 56% от тях протичат асимптоматично. При централно разположени
тумори, облъчени по схема 45-50 Gy в 5 фракции, като
страничен ефект от проведената радиохирургия авторите посочват повишена честота на лъчев пулмонит,
възможност за поява на брадикардия и обилен кръвохрак.
Мултицентрично сравнително проучване на ROSEL/
STARS (Chang Lancet Oncol, 2015) обобщава резултатите при 58 болни в стадий T1-T2 (< 4 cм) N0, неподходящи за операция по медицински индикации, с
такива, при които е извършена лобектомия. В първата група болни е проведено SBRT по схема 54 Gy в 3
фракции или 50 Gy в 4 фракции, а при втората група
болни – лобектомия с медиастинална лимфна дисекция. Резултатите показват подобрение на 3-годишната обща преживяемост при болните след SBRT (95%),
спрямо тези след операция (79%). Доказана е и пониска токсичност при болните, провели лъчелечение –
3-4 степен на токсичност при 10% от болните, спрямо
44% при тези след оперативно лечение.

Фиг. 1. Радиохирургия при недребноклетъчен карцином на десен бял дроб в I стадий (схема 5х10Gy).
При тумори над 5 см, неподходящи за операция или
за стеротактична радиохирургия, се провежда дребнофракционирано дефинитивно лъчелечение до обща
доза 60-66 Gy в 30 фракции. Болните в стадий Т1-2N1
са подходящи за провеждането на едновременно лъче-химиолечение.
Критични органи при карцином на белия дроб са сърцето, контралатералния бял дроб, хранопровод, гръбначен мозък и млечните жлези. Съществуват общоприети таблици, показващи дозата, която могат да получат
околните здрави тъкани и органи, за да не бъде увредена нормалната им функция (Quantitative Analyses of
Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC)).
Лечение на болни в IIIA и IIIБ стадий
При болните в III стадий може да бъде проведено следоперативно и дефинитивно лъчелечение. Показания
за следоперативно лъчелечение при болни в III стадий
са R1-R2 резекция или метастатични медиастинални
лимфни възли. Прилага се обща доза 50-60 Gy в 2530 фракции. При добро общо състояние на болните
се провежда едновременно лъче-химиолечение. Адювантното лъчелечение подобрява локалния контрол и
общата преживяемост. При R1 резекция 5-годишната
обща преживяемост, след проведено следоперативно
лъчелечение, се увеличава от 24% на 32%.
При радикално оперирани болни и при тези с N1 ползата от следоперативното лъчелечение не е доказана.
Резултатите от редица проучвания показват повишена
степен на токсичност след проведената лъчетерапия,
без да се променя общата преживяемост. Метаанализ
при 2,128 пациенти, разделени в девет различни проучвания със средна продължителност на проследяване
3,9 години, показва статистически значимо повишаване на риска от смърт при радикално оперирани болни
с недребноклетъчен карцином на белия дроб, които са
провели постоперативно лъчелечение (общ риск 01:21;
Р = 0.001).
При болни в III A/Б стадий, които са неподходящи за
оперативно лечение, се провежда дефинитивно лъчелечение до обща доза 60-66 Gy в 30 фракции за областта на първичния тумор и медиастиналните лимфни

151

възли, съчетана с едновременна химиотерапия.

Фиг. 2. Анатотопографски план на болен с карцином на десен бял дроб, провел дефинитивно лъчелечение по
схема 2 Gy дневно до обща доза 60 Gy – белодробен прозорец и медиастинален прозорец за планиране
При “bulky” тумори или при кръвохрак се провежда палиативно лъчелечение с доза 30 Gy в 10 фракции или 20
Gy в 5 фракции.
IV стадий
При метастазирало заболяване се провежда палиативно лъчелечение – при кръвохрак, болка, при метастази в
черен дроб, надбъбречни жлези или главен мозък. Предписват се палиативни дози като 5х4 Gy, 2х6 Gy, 1x8 Gy
или 10х3 Gy. При множество мозъчни метастази се облъчва целия главен мозък. За да не се увредят когнитивните
функции се препоръчва да не се облъчва зоната на хипокампа. При 1-3, напоследък, и при по-голям брой метастази с размери до 3 см може да се проведе краниална стеротактична радиохирургия (SRS). При планиране на радиохирургия при мозъчни метастази се сливат образите от МРТ с контраст на главен мозък и КТ от планиращата
система. По този начин се осигурява точно и прецизно лъчелечение.

Фиг. 3. Облъчване на целия главен мозък при болен с
множество мозъчни метастази
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Фиг. 4. Радиохирургия при единична мозъчна метастаза при болен с недребноклетъчен карцином на бял
дроб. Планирането се извършва чрез сливане на образи от МРТ и планиращ КТ. Проведено е еднократно облъчване с доза 21 Gy

early-stage non-small-cell lung carcinoma: four-year results
of a prospective phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2009; 75 (3):677–82.
6. Lally B.E. Postoperative radiotherapy for stage II or
III non-small-cell lung cancer using the surveillance,
epidemiology, and end results database. J Clin Oncol. 2006;
24(19):2998–3006.
7. PORT Meta-analysis Trialists Group. Postoperative
radiotherapy for non-small cell lung cancer. Cochrane
Database Syst Rev. 2005; 2:CD002142.

Фиг. 5. Aнатомотопографско планиране при болен с
костни метастази в торакални прешлени след проведена неврохирургична стабилизация поради патологична фрактура. Лекуван по схема 5х4Gy
Палиативно лъчелечение
Палиативно лъчелечение се провежда при медиастинален синдром, свързан с притискане на вена кава супериор. Клинично протича със силен задух, съпроводен с ортопнея, оток на лицето, поява на колатерални
съдове по горната част на тялото, цианоза и тахикардия. Прилагат се палиативни дози 30 Gy в 10 фракции
в комбинация с високи дози кортикостероидна терапия.
Палиативното лъчелечение е метод на избор при кръвохрак, при болка и при мозъчни метастази. Целта му
е повлияване на определени симптоми. Назначават се
дози 30 Gy в 10 фракции, 20 Gy в 4/5 фракции, 8 Gy
еднократно и други.
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МАЛИГНЕН МЕЗОТИЛИОМ
Д. ПЕТРОВ, П. КУРТЕВ,
Д. ДАМЯНОВ,
И. ПАНДЖАРОВА,
И. МИХАЙЛОВА, С. БАЧУРСКА
Мезотелиомът е описан като коварна неоплазма поради дългия си латентен период - до 40 години в някои
случаи след излагане на азбест. Възниква в мезотелиалните повърхности на тъканите в плеврата, но може
да се появи и в перитонеума и вагиналната туника. (1).
Пиковата честота настъпва през 5-то и 6-то десетилетие от живота. Данните от регистъра на епидемиологията и крайните резултати (SEER) отчитат приблизително 3300 нови случая годишно, в сравнение с близо
200 000 случая на рак на белия дроб.(2). С установяването на рисковете от експозиция на азбест на работното място и по-добър контрол, честотата на мезотелиома в Съединените щати (САЩ ) е намалял през последното десетилетие; въпреки това все още има области
на ендемични групи, обикновено свързани с дейности
с високо съдържание на азбест. В някои части на света
заболеваемостта все още нараства.
В Луизиана, за периода между 2000 г. и 2008 г., данните от регистъра на SEER са регистрирали 182 случая
в по-голямата област на Ню Орлиънс в сравнение
с 309 случая в целия щат. Взето е под внимание въздействието на урагана Катрина през 2005 г. Данните от
Туморния регистър на Луизиана за 2009 г. документират 12 случая в района на Ню Орлиънс – включително
енории Джеферсън, Орлиънс и Сейнт Бернар – и 57
случая в целия щат. (3.) Мъжете са три пъти по-склонни да бъдат диагностицирани от жените и повече от
половината от пациентите, представени с III или IV
стадий на заболяването.отели
ПАТОГЕНЕЗА
Изследвана е връзката между азбеста и респираторните заболявания от десетилетия. Изчерпателен преглед на болестта, свързана с азбест от 1980 г., установява, че 8% от работниците, занимаващи се с азбест, са
починали от дихателна недостатъчност вследствие на
белодробна фиброза.(4) Рискът от развитие на мезотелиом е описан като 10% през целия живот на азбест
работник, с до 70% от всички случаи на мезотелиом,
включващи документирана експозиция на азбест. Едновременното пушене повишава риска от злокачест-

вено заболяване при работещ с азбест. 60 пъти е повишен риск от развитие на недребноклетъчен рак на
белия дроб. Шансът за смърт от злокачествено заболяване (мезотелиом или рак на белия дроб) в сравнение
с немалигнена причина е 50% при индивид, изложен
на азбест, в сравнение с 18% при индивид, който не е
изложен. Работниците, занимаващи се с азбест, са изложени на най-висок риск.
По-голямата част от азбестовите влакна са или амфиболови (остри, подобни на пръчки), или змиевидни
(Фигура 1). Серпентинните влакна съставляват 90%
от вида, наблюдаван в САЩ и се считат за по-малко
канцерогенни от амфиболовия тип. Тези влакна обикновено се намират в спирачни накладки, корабостроене, цимент и плочки за тавани и басейни.

Фиг 1. Видове азбестозни влакна
Вдишаните азбестови влакна се улавят в долната трета
на белия дроб, където инициират възпалителен отговор. Влакната се фагоцитират в мезотелиални клетки
и инициират онкогенна каскада от събития, която
включва активиране на c-Myc и c-Jun онкогени, свързване с рецепторите на епидермалния растежен фактор
(EGFRs) и активиране на антиапоптотични гени като
Bcl-xl. (5)
Лъчевата терапия също е замесена като възможна причина за мезотелиом. В проучване на 77 876 пациенти с
неходжкинов лимфом на възраст под 25 години, лекувани само с лъчетерапия, 18 са развили мезотелиом.
(6) В проучване на 40 000 пациенти с рак на тестисите,
лекувани с радиация през годините 1943-2001, 10 са
развили мезотелиом без видими експозиция.(7) Проучване върху на 22 140 пациенти с рак на гърдата, лекувани с лъчетерапия в 1 от 11 клинични проучвания
на National Surgical Adjuvant Project Breast and Bowel,
показа, че 3 са развили мезотелиом.(8)
Въглеродните нанотръби в някои малки уреди имат
подобни форми и химични характеристики като азбестовите влакна. Установено е, че индуцират тумори,
подобни на мезотелиом, когато се инжектират интраперитонеално при мишки.(9,10). Simian Virus SV-40 е
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полиомен вирус, за който се смята, че инактивира туморни супресорни гени от семейството на ретинобластомите. SV-40 нуклеинови киселини са идентифицирани в случаи на мезотелиом без очевидна експозиция
на азбест. Изследванията за разработване на възможна
терапия с ваксина са възпрепятствани от малкия брой
случаи, свързани с вируса, и проблемите с лабораторните процедури; обаче изследователите продължават
да изследват този възможен начин на лечение.
Клинична картина
Симптомите, свързани с мезотелиома, са относително неспецифични и могат да се наблюдават при почти
всеки интраторакален болестен процес, доброкачествен или злокачествен. Повечето пациенти имат кашлица, обикновено непродуктивна. Диспнея също е
често срещана. Болката в гръдната стена може да бъде
относително уникален симптом, обикновено описван
като фокална болка. Може да има осезаема пълнота
или маса на меките тъкани и намалени респираторни
звуци с притъпяване при перкусия поради подлежащ
плеврален излив. Някои пациенти развиват дори сколиоза към ипсилатералната страна.
Плевралните изливи са чести и са отдясно в 60% от болните. Пет процента могат да се проявят с двустранни
изливи. Плевралните плаки са чести и 1 от 5 пациенти
развиват бибазиларна фиброза, характерна за хроничната азбестоза. Компютърната томография (CT) може
да покаже лимфни възли в плевралната основа. Магнитно-резонансната томография може да определи
инвазия в диафрагмата или медиастиналните структури, важно за предоперативната оценка. Позитронно-емисионната томография (PET) е полезна, тъй като
мезотелиомът има хиперметаболитни характеристики
и PET може да се използва не само за стадиране, но и
за проследяване след лечението. Процедурата по плевродеза в идеалния случай трябва да се извърши след
PET сканиране, тъй като възпалителната реакция на
плевродезата може да повлияе на авидността на флудеоксиглюкозата на PET сканирането и да доведе до
фалшиво положителни резултати.
Няколко паранеопластични синдрома са описани с
мезотелиом. Те включват хиперкалциемия, хипогликемия, автоимунна хемолитична анемия, хиперкоагулационни състояния и дисеминирана интраваскуларна коагулация. Тези синдроми са неспецифични и
могат да се наблюдават при редица злокачествени заболявания.
ПАТОЛОГИЯ
Диагнозата на мезотелиом може да бъде трудна. Заболяването е сравнително рядко и много патолози може
да нямат богат опит с него. Полученото количество
тъкан често е минимално и може да не е достатъчно
за извършване на необходимото количество от тестове, които могат да разграничат мезотелиома от други
злокачествени заболявания на плевралната кухина.
Хистологичната вариабилност може да направи диагнозата предизвикателство.

156

Най-често срещаният хистологичен тип е епителиоиден и е свързан с най-добра прогноза. Саркоматоидните варианти с характерна морфология на вретено са
свързани с по-лоша прогноза. Често могат да се видят
смесени епителиоидни и саркоматоидни варианти. Тъканта, получена чрез цитологичен анализ на плеврална течност или сляпа плеврална биопсия, е ограничена
и опорочава хистологичното изследване до 25% от
случаите. Ако се използва плеврална течност, нужно
е голямо количество и да се направи цитоспин анализ,
за да се повиши диагностичната точност. Торакоскопските биопсии с директна визуализация на плевралните възли осигуряват най-добър материал.
Имунохистохимичното оцветяване е важно за разграничаване на мезотелиома от аденокарциноми с белодробен произход или метастази от други места. Калретининът обикновено е положителен при мезотелиом,
с отчетена чувствителност от 95% и специфичност от
87%.12 Тромбомодулинът има най-добра специфичност при 92%, но е по-малко чувствителен при 68%.
Други полезни антитела, насочени срещу свързани с
мезотелия антигени, включват мезотелин, цитокератин 5, генен продукт на тумор-1 на Wilms и HBME-1
и немезотелиалните антигени Lewis-Y кръвна група
(антитяло BG8), MOC-31, BerEp4, CD15 и семейството
на карциноембрионалните антигени. Консенсусно изявление от експертен панел от 16 патолози от Международната група по интереси по мезотелиом установи
насоки за диагностициране на мезотелиом и разграничаването му от други тумори като аденокарцином чрез
използване на панел от хистохимични маркери с поне
80% или повече чувствителност.(13) Според група от
експерти, използвайки този подход, патологът може да
постави диагнозата на мезотелиом в 95% от времето. В
останалите 5% тъканта може да не е достатъчна, да не
е представителна за тумора или, в някои случаи, да е
толкова слабо диференцирана, че диагнозата е трудна.
Диагностични методи
Точната диагноза на мезотелиома както се спомена
по-горе зависи от количеството биопсична тъкан. Традиционните диагностични процедури включват цитология на плевралната течност, получена чрез торакоцентеза, иглена биопсия на плеврална тъкан под CT
ръководство, видео-асистирана торакоскопска хирургия с директна визуализация и биопсия на плеврални
възли и отворена торакотомия. Плевралната течност
обикновено е кървава и ексудативна с повишен протеин, лактаза дехидрогеназа и брой клетки, но тази находка е неспецифична и чувствителността на цитологията на плевралната течност е ниска, варираща от 0%
при еднократно вземане на проби до 64% при серийни
проби.( 14) CT -насочената аспирация с фина игла
(FNA) е ограничена от малкия размер на пробата, което намалява чувствителността и е свързано с повишен
риск от пневмоторакс (9,5%) и туморно засяване на
следата на иглата (21%). (15)Видео-асистираната торакоскопия има диагностична точност от 98% в опитни
ръце и дава възможност за едновременна плевродеза.
Лъчева терапия към входния порт често се препоръч-

ва 10 до 12 дни след процедурата, за да се предотврати
образуването на тумор. Други диагностични процедури включват ултразвук на хранопровода (EUS), медиастиноскопия и лапароскопия. Те се използват повече
за стадиране.

Стадиране
През годините са използвани няколко стадиращи системи за мезотелиом, почти изключително се занимаващи с първичен плеврален мезотелиом. Перитонеалният мезотелиом няма своя собствена система за стадиране. Най-старата система за стадиране, използвана
за плеврален мезотелиом, е системата Butchart; все още
се използва често в някои части на света. Системата
Butchart се основава на просто описание на степента
на заболяването, независимо от хистологичния подтип: плеврална (Стадий I), гръдна стена или медиастинална инвазия (Стадий II), перитонеална или диафрагмална пенетрация (Стадий III) или отдалечени
метастази ( Стадий IV).

ните възли. Болестта в стадий I е резекция без нодално
разпространение; Стадий II е резектируем със засягане на лимфни възли; Стадий III включва гръдната стена, сърцето, диафрагмата или коремната кухина, със
или без засягане на лимфни възли. Туморите в III стадий се считат за неоперабелни. Заболяването в стадий
IV е далечни метастази. Тази система не се използва в
момента.
Най-практичната и най-често използваната система
е системата за тумор-възли-метастази (TNM), разработена от International Mesothelioma Interest Group
(Таблица 1). Тази система е понастоящем приетият
стандарт, приет от Американския съвместен комитет
по рак.( 16) Повечето пациенти са с напреднало заболяване и се считат за неоперабелни. Регистърът на туморите в Луизиана за 2009 г. съобщава за 57 случая на
мезотелиом в цялата страна, като 24 са в стадий III или
IV на заболяването и други 14 с неизвестен стадий. В
Ню Орлиънс 75% от съобщените случаи за 2009 г. са
били болест на стадий III или IV.( 3)

Междувременно системата Brigham се опитва да дефинира хирургична резектируемост и засягане на лимфТаблица 1. TNM система
Стадий 1 T1a-b N0M0

Ипсилатерална париет. Плевра А или включване на висцерална
плевра В

Стадий II T2 N0:0

Ипсилатерална париет.повърхност+диафрагм. мускулатура и паренхим на бял дроб

Стадий III T1-2N1-2M0,T3N0-3M0

Торакална фасция, мастна тъкан,перикард, ипсилат.бял дроб, лимфни възл под карината

Стадий IV T4 всяко N ,M, всяко T,N,M1

Разпостранение на тумора трансперитонеално,медиастиналните органи, T4, супракливикулрните лимфни възли , далечни метастази M1

Лечение
След като се потвърди диагнозата на плеврален мезотелиом, трябва да се извърши задълбочени изследвания за определяне на стадия на заболяването.
Хирургията се препоръчва за пациенти с клиничен
стадий I на заболяването. Пациенти, които не могат да
се оперират поради коморбидност или нарушена сърдечно-белодробна функция се оставят за наблюдение
(подходящ вариант при много възрастни хора, тези
със значителна коморбидност и т.н.) или за лечение с
химиотерапия. На пациенти със стадий II-III трябва
да се предложи тримодална терапия с хирургия, химиотерапия и лъчетерапия, докато химиотерапията се
препоръчва само за пациенти, които не са медицински
годни за операция, имат заболяване в стадий IV и/или
показват саркоматоидна хистология.
Плевралните изливи, считани за заболяване в стадий
IV и поради това неоперабилни при недребноклетъчен рак на белия дроб, не са абсолютни противопоказания за операция и за агресивна тримодална терапия
при пациенти с мезотелиом, които иначе са годни за

такава терапия. Изливите могат да се третират с талкова плевродеза (торакоскопски дренаж на течността,
последван от вливане на стерилна талкова каша) или
чрез поставяне на плеврален катетър за непрекъснат
дренаж. (11,17-,19)м
Пациенти, показани за операция, стандартната процедура в продължение на много години е екстраплеврална пневмонектомия (EPP): радикална лява или дясна
пулмонектомия, ексцизия на висцерална, или париетална плевра, перикард и диафрагма със синтетична реконструкция. Важна е методичната дисекция на
интра- и екстраплеврални лимфни възли. Sugarbaker
et al.(20) описват резултата в голяма серия от 183 пациенти, лекувани с EPP: Периоперативните смъртни
случаи са 3,8% със средна и 5-годишна преживяемост
съответно 19 месеца и 15%. Пациентите с епителоидна хистология, липса на екстраплеврално засягане на
възли и чисти граници на резекция са със 5-годишна
преживяемост съответно от 51 месеца и 46%. Лошият
резултат при пациенти с екстраплеврално засягане на
възлите подчертава важността на точното предоперативно стадиране с PET,
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Други проучвания, насочени към EPP, показват средна преживяемост, варираща от 10-24 месеца.(21-,24)
Rusch и Venkatraman (21) сравняват EPP по нерандомизиран начин с плевректомия. Средната преживяемост за пациенти с плевректомия е 18 месеца в сравнение с 10 месеца за пациенти с EPP; въпреки това
пациентите, лекувани с плевректомия, са в по-ранен
стадий. Местата на рецидив са по-често локални след
плевректомия, докато пациентите, лекувани с EPP, са
по-склонни да имат отдалечен рецидив в контралатералния бял дроб или коремната кухина.
В някои центрове се предпочита използването на интракавитарна химиотерапия, обикновено с цисплатин. Могат да се постигнат концентрации от 3 до 5
пъти по-високи от тези при системно приложение. Повечето опит с този подход е с интраперитонеално (IP)
приложение. Степента на повлияване с IP е около 23%
в сравнение с 12% за интраплеврално приложение.(25)
Нефротоксичността все още е проблем при интракавитарното приложение, което изисква хидратация и
внимателно наблюдение на бъбречната функция.
Стандартите за лечение препоръчват пациентите, диагностицирани с мезотелиом, да бъдат подложени на
мултидисциплинарна оценка и внимателна предоперативна оценка, за да се определи както казахме стадия на заболяването. Пациентите, които са показани
за операция да са с минимални съпътстващи заболявания, епителиоидна хистология и стадий I или може
би стадий II (без засягане на лимфни възли) .(26) Пациенти със саркоматоидна хистология, бифазни хистологии или екстраплеврално засягане на възли (стадий III -IV) имат лоши резултати и вероятно не трябва
да им се предлага радикална операция. Все още нито
едно рандомизирано проучване не е показало предимство в преживяемостта с EPP.
Циторедуктивната хирургия, щадяща белите дробове,
предлага по-консервативен подход от EPP и се препоръчва от някои, особено когато се комбинира с химиотерапия и лъчетерапия (тримодална терапия). Подходите, щадящи белите дробове, обикновено включват
плевректомия, отстраняване на париеталния плеврален слой и декортикация. В голяма хирургична серия
Flores et al (28) съобщават за средна преживяемост от
15,8 месеца при 176 пациенти, лекувани с плевректомия и декортикация. Teh et al (29) проведоха систематичен преглед на щадяща белия дроб хирургия при
пациенти с мезотелиом, като анализираха резултатите
при 1270 пациенти от 26 проучвания. Средната преживяемост на 1, 2, 3, 4 и 5 години е била съответно
51%, 26%, 16%, 11% и 9%.
Вариантите за лечение включват използването на адювантна химиотерапия или лъчева терапия и дори хирургични подходи в рамките на специфични проучвания. Авторите признават, че при липса на каквито и да
било контролирани проучвания не могат да се направят твърди заключения относно щадящата белите дробове хирургия в сравнение с по-радикалните подходи.
Независимо от това, в съвременната ера на по-често
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използване на адювантна и неоадювантна химиотерапия, по-консервативен подход към хирургията изисква проучвания.
Фотодинамичната терапия е лечение на базата на
светлина, което използва съединение на основата на
порфирин, което реагира в присъствието на видима
светлина, за да причини директно клетъчно разрушаване и да инициира серия от апоптотични събития.
Фотодинамичната терапия е одобрена при някои злокачествени заболявания, но остава експериментална
за злокачествен плеврален мезотелиом. Изпитванията
оценяват употребата му за ерадикация на микроскопско остатъчно заболяване след макроскопска пълна
резекция чрез извършване на лечение на интраторакална кухина.(30)
Палиативната хирургия остава жизнеспособна опция
за пациенти, които не са годни за по-агресивна радикална EPP или които имат напреднало заболяване.
Талковата плевродеза чрез постоянен гръден дренаж
осигурява симптоматично облекчаване на диспнеята, свързана със злокачествен плеврален излив. Торакоскопски приложен пудра с талк обикновено е
по-ефективен и издръжлив и с използването на видео-асистиран торакоскоп може също да позволи на
хирурга да извърши циторедуктивна процедура. Като
мярка за комфорт може да се постави постоянен тунелен дренаж в гръдния кош, което позволява на пациента или на лицата, които се грижат за тях, да могат
периодично да източват течност.(26)
Лъчетерапията е потенциално полезна за намаляване
на туморните маси на гръдната стена или облекчаване на болката, но тези отговори са преходни; лъчетерапията рядко демонстрира значителен отговор като
основен метод за интраторакално заболяване и не е
доказано, че подобрява преживяемостта.(31) Интензитетно-модулираната лъчетерапия (IMRT) е сложна
модалност, която използва лъчи под различни ъгли в
3-измерен конформен модел, позволяваща по-интензивно излъчване към целта с по-голяма прецизност.
Често се използва след EPP, тъй като ипсилатералният
хемиторакс е често срещано място на рецидив. Проучване на MD Anderson на (28) пациенти, лекувани с EPP,
последвано от IMRT, установи, че локалният контрол е
100% при 9-месечно проследяване.(32)
Препоръчването на лъчетерапия, обикновено IMRT,
след EPP е стандарт от 2003 г., както и предлагането
на лъчетерапия в рамките на 2 седмици след всяка
плеврална биопсия или процедура за дренаж , за да
се предотврати възможно имплантация на туморни
клетки.
Химиотерапия
Системната химиотерапия подобрява общата преживяемост, както и качеството на живот при нелекувани
пациенти с малигнен плеврален мезотелиом (МПМ).
Неоадювантна химиотерапия

Неоадювантна химиотерапия се прилага при операбилен малигнен мезотелиом на плеврата. Мястото
на този метод е противоречиво, тъй като данните от
клинични изпитвания са ограничени. Публикуваните
резултати показват по-добра обща преживяемост на
третираните с неоадювантна химиотерапия, но не откриват предиктивни маркери, които да отдиференцират болните, които биха имали полза от това лечение.
Повечето клинични изпитвания използват дублети, съдържащи препарата цисплатин, в комбинация най-често с пеметрексед или гемцитабин. Средната обща преживяемост варира от 17-25 месеца.
Интраплеврална химиотерапия
Интраплевралната химиотерапия е възможен метод на
лечение в случаите, когато заболяването е локализирано само в плевралната кухина. По време на плевректомия/декортикация са прилагани платина съдържащи
режими, най-често в комбинация с препарата митомицин С, както и хипертермична интраплеврална химиотерапия. Като цяло методът не води до значителен
терапевтичен ефект, поради което се препоръчва използването му само в клинични проучвания.
Първа линия
В исторически план първият препарат, използван за
лечение на малигнен плеврален мезотелиом, е винорелбин. Приложението му на първа линия за МПМ е
демонстрирало обещаващи резултати на фона на добър профил на безопасност. В клинично изпитване,
фаза II, на 29 пациента с нетретиран МПМ е приложен винорелбин 30 mg/m² седмичен режим, като 24%
от болните са с частичен отговор, при 55% е отчетено
стабилно заболяване, а 21% са прогресирали.
Като първа линия терапия при нетретирани пациенти
с МПМ, които имат добър PS, се препоръчва комбинацията от платинов препарат с пеметрексед, приложени заедно с фолиева киселина и витамин Б12 като
добавка. Регистрационното проучване, което представлява фаза III рандомизирано, плацебо контролирано,
заслепено изпитване, сравнява цисплатин с или без
пеметрексед при 456 нетретирани пациенти с малигнен мезотелиом. Дублета демонстрира предимство в
сравнение с монотерапия с цисплатин по отношение
на обща преживяемост (12.1 месеца срещу 9.3 месеца),
време, свободно от прогресия (5.7 месеца срещу 3.7
месеца) и степен на отговор (41.3 % срещу 16.7 %). В
рамките на клиничното проучване пациентите са получили средно 6 цикъла химиотерапия, като бройката
варира от 1 до 12 цикъла. Процентът на пациентите,
които са получили поне 4, 6 или 8 цикъла, е съответно
71%, 53% и 5%. Клиничното изпитване демонстрира
статистически значимо подобряване на оплакванията от задух и болка, оценено от самите пациенти чрез
качество на живот. Използването на витамини като
добавка към терапията е въведено, тъй като довежда
до сигнификантно намаляване на токсичността, без да
оказва влияние върху преживяемостта. Установено е,
че пациентите с траен отговор след първа линия хими-

отерапия могат да добият ефект от повторно лечение
с пеметрексед при последваща линия химиотерапия,
поради което се препоръчва провеждането на терапевтична пауза след 4-6 цикъла химиотерапия.
Като първа линия терапия за МПМ се прилага и разширението на схемата пеметрексед/цисплатин чрез
добавяне на бевацизумаб. Проучването MAPS представлява фаза III рандомизирано изпитване върху
448 пациента, което сравнява стандартно прилаганата като първа линия схема цисплатин/пеметрексед в
комбинация с бевацизумаб срещу цисплатин/пеметрексед. В клиничното изпитване са включени пациенти на възраст до 75 години, без сърдечносъдови заболявания, неконтролирана артериална хипертония, и
които не са приемали антикоагуланти и НСПВ препарати като придружаващи медикаменти. Триплета демонстрира по-голяма обща преживяемост в сравнение
с цисплатин/пеметрексед (18.8 месеца срещу 16.1 месеца), както и по-дълго време, свободно от прогресия
(9.2 месеца срещу 7.3 месеца). Добавянето на бевацизумаб към химиотерапията обаче води до увеличаване
на нежеланите лекарствени реакции степен 3 и 4, особено в случаите на поява на артериална хипертония,
тромбози и степен 1 и 2 епистаксис. Повечето пациенти са преустановили лечението поради токсичност в
рамото с бевацизумаб.
В лечението на МПМ е включен и препарата карбоплатин. От фаза II проучвания комбинацията на
карбоплатин с пеметрексед постига средна обща преживяемост от 13-14 месеца и средно време, свободно
от прогресия, 7-8 месеца, подобни на резултатите от
регистрационното проучване на цисплатин/пеметрексед. Обединен ретроспективен анализ на 70-годишни пациенти с МПМ, при които е приложен дублета
карбоплатин/пеметрексед, демонстрират сходни данни с тези на по- млади пациенти, въпреки че при тях
по-често се наблюдава хематологична токсичност. Въз
основа на тези данни можем да твърдим, че замяната на цисплатин с карбоплатин е допустима опция за
първа линия терапия при пациенти с иноперабилен
малигнен мезотелиом.
Препаратът гемцитабин, който е демонстрирал ефект
при солидни тумори слабо чувствителни към химиотерапия, също е изпитван при пациенти с МПМ. В
клинично проучване на 27 пациента с нетретиран
МПМ е приложен като монотерапия гемцитабин 1250
mg/m² на 1, 8, 15 ден от 28-дневен цикъл, до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.
Средната обща преживяемост е 8 месеца, което демонстрира скромния ефект на този медикамент като
монотерапия при МПМ. Добавянето на карбоплатин
към гемцитабин във фаза II клинично изпитване на 50
пациента с МПМ показва по-добър ефект на дублета с
постигане на частичен отговор при 26% от пациентите,
както и подобряване на симптоматиката от диспнея и
намаляване на болковия синдром. Средната обща преживяемост е 66 седмици, като 53%, 30% и 20% от пациентите са живи на 1, 2 и 3 година от проследяването.
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Като първа линия терапия за МПМ е проучен и препаратът паклитаксел. Проведено е клинично проучване
на 25 пациента с нетретиран МПМ, при които е приложен паклитаксел 200 mg/m². Средната обща преживяемост е 9 месеца, сходно с клинични изпитвания на
други препарати при тази локализация.
Съществува недостатъчно количество данни относно
ефикасността на поддържащата терапия с пеметрексед
при МПМ. Нерандомизирано проучване на 27 пациента демонстрира, че може да бъде постигнат ефект от
поддържаща терапия с пеметрексед след 6 цикъла химиотерапия при сравнително добър профил на безопасност. Хетерогенността на пациентската популация,
различните химиотерапевтични режими, приложени
на първа линия, както и малкият брой пациенти, които са получили поддържаща терапия обаче затрудняват получаването на по-точни данни за ефикасността
на този вид терапия.
Втора линия
Терапевтичните опции след рецидив/тласък на заболяването при пациенти с МПМ са малко на брой.
Фаза III проучване при 243 пациента, които не са
получили пеметрексед на първа линия, демонстрира по-висока степен на отговор (18.7% срещу 1.7%),
по-добър контрол на болестта и по-дълго време, свободно от прогресия (3.6 месеца срещу 1.5 месеца), при
тези, лекувани с пеметрексед, сравнено с пациентите,
получили най-добри поддържащи грижи (BSC).
Повторното лечение с режими, съдържащи пеметрексед, е опция при пациенти, които са получили отговор
на първа линия химиотерапия с пеметрексед. Ретроспективен анализ на 31 пациента демонстрира контрол
на болестта в 48% и степен на отговор 19% при пациенти, които са добили ефект от първа линия с пеметрексед, траещ поне 3 месеца, след което са ретретирани по същата схема. Друг ретроспективен анализ на
30 пациента документира 66% контрол на болестта и
намаляване на болковия синдром при ретретиране на
пациентите с пеметрексед след получаване на ефект от
първа линия терапия, траещ поне 6 месеца. Времето до
прогресия е 5.1 месеца, а средната обща преживяемост
е 13.6 месеца.
Препаратът винорелбин е широко използван като
втора линия терапия при МПМ, въпреки че данните,
доказващи неговата ефективност, са малко на брой.
Фаза II проучване на 63 пациенти, получили винорелбин като втора линия за МПМ, показва степен на
отговор 16% и средна обща преживяемост от 9.6 месеца. Ретроспективен анализ на 59 пациента, лекувани
с пеметрексед+ цисплатин на първа линия, съобщава
степен на отговор от 15% и контрол на болестта в 49%
след приложението на винорелбин на втора линия.
Имайки предвид оскъдните терапевтични опции при
втора линия лечение на МПМ, се препоръчва включване на пациентите в клинични изпитвания.
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Най- често прилагани химиотерапевтични схеми:
Първа линия:
Cisplatin 75mg/m² + Pemetrexed 500 mg/m² – 1 ден;
Cisplatin 75mg/m² + Pemetrexed 500 mg/m² + Bevacizumab
15 mg/kg – 1 ден;
Carboplatin AUC 5 + Pemetrexed 500 mg/m² – 1 ден;
Cisplatin 80-100 mg/m² + Gemcitabine 1000-1250 mg/m²
– 1 ден;
Pemetrexed 500 mg/m² – 1 ден;
Vinorelbine 25-30 mg/m² – 1, 8, 15 ден.
Втора линия:
Pemetrexed 500 mg/m² – 1 ден;
Vinorelbine 25-30 mg/m² – 1, 8, 15 ден;
Gemcitabine 1000-1250 mg/m² – 1, 8, 15 ден.
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цирани в зрелия тимус, четири съществуват в кортикалната област и два в медуларната област. Тип шест
образува Hassalls корпускули, които са характерни за
тимуса [6].

ТИМУС, МЕДИАСТИНУМ,
ПЛЕВРА – МАЛИГНЕН
МЕЗОТЕЛИОМ
Д. ПЕТРОВ, И. МИХАЙЛОВА,
Д. ДАМЯНОВ,
И. ПАНДЖАРОВА

Въпреки че лимфомите, невроендокринните тумори
(NET) и туморите на зародишните клетки могат да
възникнат в тимуса, само тимомите, тимусните карциноми и тимолипомите възникват от истински тимусни елементи. Нормалният контур на тимуса е двойно
вдлъбнат или плосък, но болният тимус има по-изпъкнал ръб.
Тимомите обикновено са лобулирани, твърди, жълто-розови до сиви тумори, които могат да съдържат
кистозни пространства, калцификация или кръвоизлив. Те могат да бъдат капсулирани, прилепнали към
околните структури или откровено инвазивни. Микроскопски тимомите възникват от тимусните епителни клетки, въпреки че тимоцитите или лимфоцитите
могат да преобладават хистологично. Истинските тимоми съдържат цитологично слаби клетки и трябва да
се разграничават от тимусните карциноми.

Тумори на тимуса
Думата „тимус“ произлиза от гръцката дума thumos,
която означава сърце или душа, вероятно поради местоположението си, или пък идва от билката мащерка,
на която прилича [1]. Тимусът е специализиран розово-сиво оцветен мек лобулиран орган, разположен
анатомично в предния горен медиастинум пред сърцето и зад гръдната кост. Това е централен лимфоиден орган, спомагащ за узряването на Т-лимфоцитите, които са основни клетки за функционирането на
имунната система. [2, 3]. Развива се от третата фарингеална торбичка, заедно с паращитовидната жлеза,
расте по време на ранна детска възраст, достига максимално тегло до пубертета, след което в крайна сметка
инволютира, което води до разпръснати лимфоцити в
мастната тъкан.
Тимусните тумори представляват 0,2–1,5% от всички
злокачествени заболявания с честота 0,15 на 100 000
население [4]. Тимусните тумори са най-често срещаните тумори на предния медиастинум, представляващи 20% от всички медиастинални тумори и 50% от
всички предни медиастинални тумори [5]. Над 90%
от всички тимусни тумори се появяват в предния медиастинум, а останалата част се появява в областта на
шията или други медиастинални зони, особено в аорто-пулмоналния прозорец и ретро сърдечната област,
които са често срещани места за ектопични тимусни
тъкани и е възможно обяснение за неуспех в някои
случаи с проста тимектомия за подобряване на миастения гравис (MG).
Патология
Тимусът се състои от тимоцити, лимфоцити и епителна строма. Шест вида епителни клетки са идентифи-
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Подобно на тимома, тимусният карцином е епителен
тумор, но цитологично проявява злокачествени характеристики. Обширната локална инвазия и отдалечените метастази са често срещани. Нискостепенните
тумори (LGT) включват плоскоклетъчен карцином,
мукоепидермоиден карцином, базалоиден карцином.
Високостепенните тумори (HGT) включват лимфоепителни карциноми, дребноклетъчен карцином, недиференциран, саркоматоиден и ясноклетъчен карцином [7]. LGT имат по-благоприятен клиничен курс
(медиана на оцеляването (MS) 24,4 месеца до > 6,6 години), в сравнение с HGT (MS 11,3–15 месеца) [8].
Туморите често са макроскопски големи, капсулирани
маси. Характерна особеност на тези тумори е наличието на гнезда на туморни клетки, които са отделени от
околната строма и съдържат области на некроза. Те
обикновено показват цитологични и архитектурни характеристики на невроендокринната диференциация
и следователно могат да бъдат положителни за CD56,
невроноспецифична енолаза (NSE), хромогранин, соматостатин и синаптофизин [9].
Понастоящем термините „неинвазивен“ и „инвазивен“ се предпочитат пред доброкачествено или злокачествено обозначение.
Хистологична класификация
За да се унифицира патологията на тимусните новообразувания, с оглед на хистологичната вариабилност
и интратуморалната хетерогенност, през 1999 г. СЗО
предложи хистологична система за класификация,
която беше ревизирана през 2004 г. (Таблици 1 и 2) . Тя
се основава на хистологичната оценка на морфологията на неопластичните епителни клетки и ненеопластичния лимфоцитен компонент [10, 11].

Таблица 1 и 2.

Класификацията на СЗО има прогностично значение. СЗО тип A-B2 тумори е по-вероятно да се проявят с локално-регионално заболяване, отколкото WHO тип B3-C [12]. Хистологията може да помогне да се предскаже резектабилността. СЗО тип A тумори са предимно неинвазивни, следователно напълно резектабилни в сравнение
с тумори от тип B на СЗО.
Клинични характеристики
Половото разпределение при тимомите е приблизително равно, въпреки че данните от SEER предполагат преобладаване на мъжете. Пиковата възраст на поява при тимомите с MG е 4-то до 5-то десетилетие и без пикове на
MG през 7-мо или 8-мо десетилетие [13, 14]. Почти половината пациенти са безсимптомни и случайно открити
при рутинен преглед или изследване. При симптоматични пациенти 50% са свързани с паранеопластични синдроми (PNS), предимно MG, 40% със симптоми на болка и натиск, а почивката има генерализирани симптоми като
загуба на тегло или умора [15].
Тимичният карцином, който обхваща 1% от злокачествените заболявания на тимуса, преобладава при мъжете
със средна възраст при диагноза 47-60 години [16]. В сравнение с тимомите, които са лениви, тимусните карциноми имат висок злокачествен потенциал и могат да бъдат агресивни с лоша прогноза. Първоначалното представяне обикновено е с кашлица, болка в гърдите, парализа на диафрагмен нерв, синдром на SVC или като случайна
находка [17]. Локалната инвазия на съседни медиастинални структури е налице до около 80% по време на диагностицирането. Метастазите или разпространението в лимфните възли присъстват в 40% при представянето.
Обичайните места за метастази са костите, белите дробове, плеврата и черния дроб.
NETs представляват < 5% от всички медиастинални новообразувания със средна възраст 54 години (диапазон 15100 години) и мъжко предразположение [18]. Една трета от пациентите са случайно диагностицирани, а останалите имат симптоми, вторични на ПНС. Съобщава се, че метастазите се появяват в 20-30% от случаите, като засягат черния дроб, белия дроб, плеврата и костите. Пациентите също могат да се проявят със симптоми на натиск.
Паранеопластични синдроми (PNS)
Тимомите са свързани с няколко ПНС. Приблизително 30% от тимомите развиват MG, докато 10-12% от пациентите с MG имат тимоми [19]. MG се характеризира с развитие на автоимунни антитела към ацетилхолиновите рецептори на постсинаптичния нервно-мускулен възел. Симптомите при представяне включват: замъглено
зрение, дисфагия и мускулна слабост. Чистата аплазия на червените клетки (PRCA) е вторият най-често срещан
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PNS. 30-50% от пациентите с PRCA имат асоциирани тимоми. Изследването на костния мозък разкрива липса на
еритроидни предшественици и 30% намаление на тромбоцитите и левкоцитите. Хипогамаглобулинемия се съобщава в 3-6% от случаите и се проявява като комбиниран дефицит както на Т-, така и на В-лимфоцити, което води
до повишен риск от инфекции. Други свързани паранеопластични състояния включват: ревматоиден артрит,
тиреоидит, СЛЕ, улцерозен колит, остър перикардит, миокардит, синдром на Кушинг, сензорна моторна невропатия и хемолитични анемии [20]. ПНС са необичайни при тимусния карцином без връзка с MG. Обаче при добре
диференциран тимичен карцином (WDTC) са описани PNS. Около една трета пациенти в NETs са свързани със
синдрома на Кушинг и MEN-1. За разлика от карциноидите от GIT, NETs рядко се свързват с карциноиден синдром. Синдромът на Ламбърт-Итън, периферната невропатия и проксималната миопатия също са свързани с NET.
Системата за подреждане по Masaoka е най-често използваната за оценка на стадия (Таблица 3). Първоначално
е проектиран през 1981 г. и са предложени няколко модификации, но се оказва, че няма значително предимство
пред оригинала [21, 22]. Той оценява степента на инвазия на капсулата и околните структури. През 1994 г. е публикувана система на СЗО, използваща класификацията на TNM.
Таблица 3.

Изследвания

Биопсия

Кръвни тестове

Насоките на NCCN препоръчват CT с FNAC или биопсия на tru-cut за тъканна диагностика при локално
напреднали или нерезектабилни тумори, като се избягва трансплеврален подход.

Кръвният тест включва пълна хемограма, туморни
маркери като Beta HCG, AFP, с цел изключване на
GCT; T3, T4, TSH, както е клинично показано, за да
се изключи медиастиналната гуша; гамаглобулини;
ACTH, ADH в NETs. За да се изключи MG се измерват
нивата на серумни антиацетилхолинови рецепторни
антитела, за да се избегне дихателна недостатъчност
по време на операция.
Образна диагностика
Включва рентгенография на гръдния кош и профил,
който може да показва медиастинална маса и в 15%
може да покаже калцификати. CT с повишен контраст
на гръдния кош се прави, за да се разграничи локалния
растеж, възловата ангажираност и метастазите. ЯМР е
по-чувствителен при определяне на туморния контур,
инвазията на капсулата, интратуморната характеристика и съдовото засягане.
Ролята на PET/CT в диагностиката, планирането на лечението, рецидивите е доказана от различни проучвания и е получила признание [23]. Ролята на сцинтиграфията на соматостатинов рецептор е проучена в NET.
Gallium 67 се приема от лимфоми и може да помогне
при диференциална диагноза.
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Тимосните тумори изискват мултидисциплинарен
екипен подход, включващ гръдни хирурзи, лъчетерапевтични и медицински онколози, специалисти по
образна диагностика, пулмолози за определяне на оптимален план на лечение.
Насоките на NCCN [24] от гледна точка на лечението
разделят тимусните тумори на три категории: локализирани/резектабилни, локално напреднали/нерезектабилни и метастатични. Определянето на резектабилност трябва да се извършва от опитни гръдни хирурзи.
Хирургичната резекция (тотална тимектомия и пълно
отстраняване на тумора) е подходяща при операбилни тумори. Пациентите с R0 резекция при тимоми без
капсулна инвазия (CI) се поставят под наблюдение.
Ако се установи RO резекция с CI или карцином на
щитовидната жлеза – се обмисля следоперативна лъчетерапия (PORT). Ако се установи R1 резекция при
тимоми се дава PORT и ако имаме R1 резекция при
тимусни карциноми, трябва да се обмисли PORT и химиотерапия. При резекция R2 се взема предвид PORT
и химиотерапия.

Роля на хирургията
Радикалната хирургична резекция е водеща в лечението и е най-важният предиктор за дългосрочно преживяване. Въпреки че средната стернотомия е най-често
използваният подход, двустранни антеролатерални
торакотомии с процедура на напречна стернотомия
или черупка на мида се предпочитат при напреднали или странично изместени големи тумори. VATS и
роботизираната асистирана хирургия са използвани с
приемливи резултати, но дългосрочни резултати не са
налични [25].
Целта на операцията е пълно отстраняване на лезията
с тотална тимектомия и пълна резекция на съседно заболяване. Радикалната резекция (CR) може да изисква
резекция на съседни структури, включително перикард, диафрагмен нерв, плевра, бели дробове и дори
основни съдови структури. Разширената тимектомия
включва изрязване на всички тъкани отпред на перикарда от диафрагмата до шията и странично от единия
диафрагмен нерв до другия. По време на тимектомия
плевралните повърхности трябва да се изследват за
метастази. Съобщава се, че CR е 100% при тумори от
стадий I. Процентът на успех спада при по-високите
стадии (Таблица 1). CR е най-важният прогностичен
фактор, тъй като пациентите със стадий III заболяване могат да имат подобна степен на преживяемост, ако
е възможна пълна резекция. Хистологията също така
може да помогне да се предскаже резектабилност, тъй
като инвазивният тип ВОЗ има по-малък шанс за CR в
сравнение със СЗО тип А [10].
Предполага се се, че частичната резекция осигурява
по-добра преживяемост, отколкото обикновена биопсия при неоперабилни случаи [28].
Роля на лъчетерапията
Радиотерапията е показана при персистенция, локално напреднали, неоперабилни, рецидивиращи тумори
на тимуса. При тумори в стадий 1 с CR, добавянето на
RT не показва никакво допълнително предимство [29].
PORT е показан в стадии II, III инвазивно заболяване, тъй като намалява честотата на рецидиви след CR
от 28% на 5% [30]. Pollack отчита увеличаване на 5-годишната преживяемост без заболяване за стадий II до
стадий IVA от 18% на 62% [31]. За напреднало заболяване се препоръчва химиотерапия с RT. Необходимо е
базирано на CT планиране и 3D конформна техника
(IMRT) за намаляване на нормалното увреждане на
тъканите. Окончателна доза от 60–70 Gy се дава на пациенти с неоперабилно заболяване. За адювантно лечение се използва обща доза от 45-50 Gy за ясни или
близки граници; 54 Gy за микроскопски положителна
персистенция. При пациенти с персистенция се препоръчва обща доза от 60 Gy (1,8 до 2 Gy/фракция на
ден). Не се препоръчва обширно елективно лимфогенно облъчване, тъй като тимомите обикновено не метастазират в регионалните лимфни възли.
Роля на химиотерапията

Комбинираната химиотерапия показва добри нива
на отговор и се използва както в адювантни, така и
в неоадювантни условия при лечение на напреднали
инвазивни, метастатични и рецидивиращи тумори на
тимуса. Въпреки че са предвидени 6 различни комбинирани схеми, схемите, базирани на цисплатин/доксорубицин, изглежда дават най-добър резултат. След
неоадювантна терапия трябва да се опита радикална
хирургична резекция, когато това е възможно, и ограничените плеврални метастази могат да се резецират
индивидуално, докато тези с обширни плеврални заболявания могат да изискват химиотерапия или комбинация от химиотерапия и лъчетерапия.
Аналози на соматостатин
Високата експресия на соматостатиновите рецептори
от тимомите и засилената утилизация на радиомаркиран октреотид доведе до възможната терапевтична възможност за октреотид с предизолон и може да
доведе до обективен отговор [32]. Неговата роля при
тимусните карциноми не е оценена конкретно и ролята в NETs е докладвана в малки серии и доклади за
случаи.
Молекулярно-таргетирана терапия
В тимусните тъкани са идентифицирани редица молекулярни мишени. Това са експресии на EGFR при
80% тимоми и 50% тимусни карциноми, c-kit при 73%
рак на тимуса и 5% тимоми. Гефитиниб, цетуксимаб,
дазатиниб се оценяват и докладите за случаи и малки
серии показват известна терапевтична полза [33].
Проследяване
Проследяването включва клиничен преглед, CT сканиране, кръвни тестове и ядрено изобразяване, включително PET/CT или октреотидно сканиране на всеки
6 месеца и продължава поне 10 години, тъй като до
момента са докладвани късни метастази след първоначална операция (36).
Прогностични фактори
Положителните прогностични маркери включват
нискостепенни тумори, ниска митотична активност,
без капсулна инвазия, без метастатично разпространение или засягане на лимфни възли и пълна резектабилност на тумора при операция. Лошите прогностични фактори включват наличие на асоциирани
ендокринопатии, непълна резекция на тумор, тумори
в напреднал стадий. Прогнозата при пациенти с първични тимусни NET остава лоша поради агресивния
характер и високата честота на рецидиви след операция.
Заключение
Туморите на тимуса са хетерогенна група тумори, вариращи от относително доброкачествени тимоми до
силно агресивни карциноми. Хирургията продължава да бъде основата на лечението и пълната резекция
на тумора остава най-важният прогностичен фактор.
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Мултимодалната терапия изглежда подходящ подход
към тимоми в стадии III и IV. Оценяват се нови терапевтични подходи.
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ОРГАНИ НА
ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА
СИСТЕМА (МКБ С15-С26)

ния, включващи езофагогастриалния преход (OGJ),
чийто епицентър е в близост до 2 cм от кардията
(Siewert тип I / II), трябва да бъдат приемани като рак
на хранопровода. Тумори, чийто епицентър е повече
от 2 cм дистално от OGJ, се стадират с помощта на
TNM, дори ако участва OGJ.
Регионални лимфни възли
Регионалните лимфни възли, независимо от мястото
на първичния тумор, са тези в езофагеална дренажна зона, включително възли на truncus coeliacus и параезофагеални възли в шията, но не и надключичните
възли.

РАК НА ХРАНОПРОВОДА
Л. ДЖОНГОВ, Б. КОРУКОВ,
Л. ВАРТАНЯНОВ, Д. КАЦАРОВ,
И. МИХАЙЛОВА, Г. КУРТЕВА,
Л. СИМЕОНОВА, С. ДИНЕВА,
П. ГЕЦОВ, П. КУРТЕВ
РАК НА ХРАНОПРОВОДА
Ракът на хранопровода е деветият най-често срещан
рак по света и шестата най-честа причина за смъртността от рак. Той е лечим в най-ранните етапи, въпреки това обикновено се диагностицира в напреднала
фаза. През последните години се наблюдава известен
напредък в лечението на рака на хранопровода, включително оптимизиране на неоадювантните стратегии,
нехирургични възможности за лечение в ранен стадий
на заболяването и въвеждане на биологични агенти
при лечението на напреднало заболяване.
Анатомични локализации:
1. Шиен хранопровод (C15.0): започва от долната граница на крикоидния хрущял и завършва на гръдния
отвор, приблизително 18 cм от горните зъбни резци.
2. Интраторакален хранопровод:
а. горната гръдна част (C15.3), простираща се от гръдния вход до нивото на бифуркацията на трахеята, на
около 24 см от горните зъбни резци;
б. средната гръдна част (C15.4) е проксималната половина на хранопровода между трахеалната бифуркация
и езофагогастралната връзка. Долното ниво е приблизително на 32 см от горните зъбни резци;
в.. долната гръдна част (C15.5), приблизително 8 см
дължина (включва
коремен хранопровод), е дисталната половина на хранопровода между бифуркацията на трахеята и езофагогастралната връзка. Долното ниво е приблизително
40 см от горните зъбни резци.
3. Езофагогастрална връзка (С16.0). Ракови заболява-

Фиг. 1. Анатомия на хранопровода
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Годишно се диагностицират около 500 000 случая
на езофагеален рак в света, но има значителни географски различия. Регионите с високи нива на поява
включват Китай (например провинция Линксиян),
Иран, Франция и Южна Африка. През 70-те години на
20-ти век приблизително 90% от случаите на езофагеален рак са плоскоклетъчни (SCC). Честотата на аденокарцинома (ADC) се е увеличила драстично и понастоящем представлява около 60% до 70% от новите
случаи. В САЩ езофагеалният рак се оценява на 1%
от всички злокачествени заболявания и 6% от всички
стомашно-чревни злокачествени заболявания през
2012 г. Появата, коригирана спрямо възрастта от 2000
до 2009 г., е 4,6 случая на 100 000 население. Приблизително 17 460 нови случая и 15 010 смъртни случая
са оценени за 2012 г. Средната възраст при диагностициране е 69 години. Този вид рак рядко се среща при
пациенти под 25 години. Езофагеалният рак е два до
четири пъти по-чест при мъжете, отколкото при жените. Тумори на Siewert от тип 1 (аденокарцином, или
ADC) са осем до девет пъти по-чести при мъжете, отколкото при жените.
Честотата на възникване на езофагеалния рак е приблизително три пъти по-висока при чернокожите, отколкото сред белите.
Сквамозноклетъчният карцином (SCC) е по-чест при
чернокожите мъже; ADC е по-чест при белите мъже.
Петгодишните относителни нива на преживяемост
са 5% от 1975 до 1977 г., 10% от 1987 до 1989 г. и 19% от
2001 до 2007 г.
В България заболяемостта за 2013 година за мъже е
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174, за жени – 47 случая, а смъртността общо е 221
случая.
ЕТИОЛОГИЯ
Аденокарцином
Хранопровод на Барет;
Затлъстяване, висок BMI индекс;
Гастроезофагеалната рефлуксна болест (GERD/ГЕРБ),
която може да бъде причинена от затлъстяване, увеличава риска от метаплазия в дисталната част на хранопровода и може да доведе до хранопровод на Барет.
Helicobacter pylori-инфекция.
Сквамозноклетъчен карцином
Тютюнопушене;
Алкохолна консумация;
Предразполагащи състояния:
Тилоза (SCC);
Ахалазия;
Синдром на Плумер-Винзон;
Човешки папиломен вирус (HPV);
Цьолиакия;
По-малко значимите причини включват излагане на
околна среда и хранителни фактори – химични иританти, прекомерна употреба на горещи напитки и други.
ХРАНОПРОВОД НА БАРЕТ
Хранопроводът на Барет, може би в резултат на GERD/
ГЕРБ, е най-важният рисков фактор (100 пъти увеличение на риска спрямо други фактори) за ADC/аденокарцином.
Препоръките за скрининг (няма рандомизирани данни от изпитвания за практиките на наблюдение) са,
както следва:
При липса на дисплазия, ендоскопия на всеки 3 до 5
години.
При нискостепенна дисплазия, ендоскопия на всеки 6
месеца за 12 месеца и след това годишно.
При високостепенна дисплазия, тримесечна ендоскопия, езофагектомия, ендомукозна резекция, фотодинамична терапия (PDT) или други аблативни терапии.
Диагноза
При асимптоматични пациенти скринингът не е препоръчителен, тъй като не е рентабилен (по изключение при пациенти, които са с повишен риск от заболяването). Таблица 1. дава представа за процентното
разпределение на симптоматиката на болните с рак на
хранопровода.
Таблица 1. Процентно разпределение на симптомите
Симптоми

Брой пациенти
със симптоматика (%)

Дисфагия

80-96

172

Загуба на тегло

42-46

Одинфагия

< 50

Епигастрична или
ретростернална болка

< 20

Кашлица или дрезгав глас

<5

Трахеоезофагиална
фистула

1-13

Класическата триада за представяне на езофагеален
рак е следната:
Астения;
Анорексия;
Дисфагия.
Симптоми:
Дисфагия или одинофагия;
Хематемеза;
Диспепсия.
Дрезгавост;
Задух;
Анорексия.
Признаци (обикновено късно представяне):
Синдром на Хорнер;
Лява супраклавикуларна лимфаденопатия (възел на
Вирхов);
Кахексия;
Хепатомегалия;
Костни метастази (редки, но може да възникне паранеопластична хиперкалциемия).
Горна стомашно-чревна ендоскопия
Тази диагностична процедура е златният стандарт.
Комбинацията от ендоскопска биопсия и цитология
има точност над 90% при диагностициране на езофагеален рак.
Бариева контрастна рентгенография
Тази диагностична процедура може да установи аномалии на контурите и мотилитета, фистула на дихателните пътища и може да бъде полезна, когато целият
хранопровод не е визуализиран ендоскопски. За определяне на диагнозата обаче е необходима тъканна
биопсия.
ПАТОЛОГИЯ
Повечето новодиагностицирани пациенти имат ADC,
но има противоречиви доклади за прогнозата. По-малко от 1% от езофагеалните тумори са лимфом, меланом, карциносарком или дребноклетъчен карцином.
Петдесет процента от туморите възникват в долната трета от хранопровода, 25% се появяват в горната
част на хранопровод и 25% от туморите се появяват

в средната третина на хранопровода. Три четвърти от
всички аденокарциноми на хранопровода се откриват
в дисталната му част, докато плоскоклетъчните карциноми са локализирани в проксималната до средната
трета на хранопровода.
СТАДИРАНЕ
Американската съвместна комисия за рака (AJCC) е
определила стадирането на рака по TNM класификация, която определя анатомичната степен на заболяването. Последното осмо издание на тази система за
стадиране предлага разлика между туморите T4a и
T4b – онези, които инвазират други структури, но са
съответно резектабилни или нерезектабилрни. Други
промени включват стадиране на базата на хистология
и туморна степен, както и на N стадиране, базирано
на броя на засегнатите локално-регионални лимфни
възли.

ята на задната стена на трахеята или трахеоезофагеалната фистула.
Тя е задължителна при аденокарциноми в областта на
гастроезофагеалната връзка със суспектно ангажиране на кардията без образни данни за метастазирано
заболяване, за да се изключи перитонеална дисеминация.
Последната осма ревизия на TNM класификацията на
хранопровода и езофагогастричната връзка от Американската смесена комисия за рака (AJCC) е представена на табл.2.
Плоскоклетъчен и аденокарцином
Таблица 2. Дефиниране на първичния тумор (T)
Т – компонент

T – описание

Tx

Туморът не може да бъде оценен

Т0

Няма данни за първичен тумор

Tis

High-grade дисплазия, дефинирана
като малигнени клетки, ограничени
в епитела до базалната мембрана

Процедурите по стадирането може да включват следното:

T1

Туморът инвазира ламина проприа,
мускуларис мукозе или субмукозата

Сканиране с компютърна томография (СТ). СТ на
гръдния кош и корема може да докаже наличието на
тумори в лимфните възли или отдалечени метастази в
черния дроб (35%), белите дробове (20%), костите (9%)
и надбъбречните жлези (5%). CT сканирането може да
заблуди изследващия по отношение дълбочината на
инвазията на тумора и участието на периезофагеалните лимфни възли в до 50% от случаите. Магнитно-резонансно изобразяване (MRI) осигурява подобни на
CT резултати.

Т1а

Туморът инвазира ламина проприа
или мускуларис мукозе

Т1в

Туморът инвазира субмукозата

Т2

Туморът инвазира мускуларис
проприа

Т3

Туморът инвазира адвентицията

Т4

Туморът инвазира околни структури

Т4а

Туморът инвазира плевра, перикард,
вена азигос, диафрагма, или
перитонеум

Т4в

Туморът инвазира околни структури
като аорта, прешлени или дихателни
пътища

Класификацията на Сиверт подразделя туморите на
гастроезофагеалната зона в три типа според тяхното
анатомично местоположение: тип I са тумори на дисталния хранопровод, тип II са кардиални тумори и тип
III са подкардиални стомашни тумори.

Ендоскопски ултразвук (EUS). EUS може да бъде полезен, когато метастазите не се откриват чрез CT или
други форми на изобразяване. EUS е оптималната техника за локално-регионално стадиране. Метаанализ
показва повече от 71% чувствителност при поставяне
на предоперативна дълбочина на инвазия (Т) и чувствителност по-голяма от 60% за локално-регионални
лимфни възли (N); специфичността е по-висока от
67% и по-висока от 40%, съответно.
Позитронно-емисионна томография (PET)/CT:PET/
CT е полезна, когато СТ е отрицателен за метастатично заболяване и може да промени лечението на заболяването при 25% до 40% от пациентите. Тя е ограничена при установяването на T, а EUS е по-добър при
установяването на N, но PET/CT има по-голяма чувствителност за откриване на далечно метастатично заболяване, отколкото само CT. Понастоящем PET/CT се
изследва за използване при адаптиране на лечението
въз основа на метаболитния отговор в проучването
CALGB 80302.

Таблица 2. Дефиниране на регионалните лимфни възли (N)
N – компонент

N – описание

Nx

Регионални лимфни възли не са оценени

N0

Регионални лимфни възли без
метастази

N1

Метастази в един до два лимфни
възли

N2

Метастази в три до шест лимфни
възли

N3

Метастази в седем или повече лимфни
възли

Бронхоскопията се изисква, за да се изключи инвази-
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Таблица 2. Дефиниране на дистантните метастази (M)
M–
компонент

M – описание

M0

Няма далечни метастази

M1

Наличие на далечни метастази

Rice TW, Kelsen D, Blackstone EH, Ishwaran H, Patil DT,
Bass AJ, et al. Esophagus and Esophagogastric junction. In:
AJCC Cancer staging Manual; 2017.
ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Ролята на хирургичната резекция при пациенти с
езофагеален рак остава противоречива. Фактът, че повечето пациенти биват диагностицирани с авансирало
заболяване, често без клинични или рентгенологични
данни за това, прави оперативното лечение безполезно. Притеснение и съмнения за приложимостта му
при много пациенти буди и морбидитета, съпътстващ
езофагектомията. Въпреки това хирургичното лечение е най-добрата опция за лечение на рака на хранопровода в ранен стадий, вкл. при високостепенна
дисплазия, и остава водещия метод за контрол при
локално авансирало заболяване. За да се прецени правилната стратегия за резекция на хранопровода, трябва напълно да се разбират основните аспекти на всяка
една от тях, включително рисковете и преимуществата
им една спрямо друга.
Езофагогастректомията е свързана с болестност и
смъртност, значително по-високи от други сходни
по сложност оперативни интервенции. Като се вземе
предвид, че средната 5-годишна преживяемост на пациенти с рак на хранопровода е все още само 25 %, влошаването на качеството им на живот след оперативна
интервенция не може да бъде подценявано.
Езофагеалната резекция може да бъде осъществена
чрез множество разнообразни хирургични техники.
Изборът на подходяща интервенция се диктува от
стадия на заболяването, локацията на тумора, факторите, свързани с пациента (възраст, хирургична анамнеза, кардио-респираторни резерви и други), както и
предпочитанията на хирурга и пациента. Препоръчва
се операцията да се извършва в центрове с голям опит
в областта на езофагеалната хирургия.
Като основно правило е прието, че проксималната резекционна линия трябва да е на 10 сантиметра от тумора, а дисталната на 5, което е от основно значение
за избора на правилен хирургичен подход. Друг важен
проблем е обемът на необходимата лимфаденектомия.
Според привържениците на радикалната лимфаденектомия (шийна, гръдна и целиачна) тя подобрява хирургичното стадиране и локалния контрол [Altoriki
et al,]. Застъпниците на шийна и целиачна лимфна
дисекция при трансхиатален подход считат, че средната преживяемост остава сходна, а морбидитетът намалява в сравнение с радикалната лимфаденектомия
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[Rentz et al]. В случаи без предхождаща индукционна
химио/лъчетерапия е необходимо отстраняването на
поне 15 лимфни възли за адекватно нодално статиране
[NCCN].
Проспективно рандомизирано проучване показва,
че гръдната или шийната анастомози след езофагеална резекция са еднакво безопасни при извършване
по стандартизиран начин [Walther B]. Предимствата на шийната анастомоза включват възможността
за по-обширна резекция на хранопровода, по-редки
постоперативни оплаквания от рефлукс, по-малко
усложнения, предизвикани от инсуфициенция на анастомозата, както и фактa, че може да бъде избегнато
извършването на торакотомия [D’Amico]. При гръдна
анастомоза се наблюдава по-рядко възникването на
стриктури.
Пластичното заместване със стомах или най-често със
стомашна тръба след езофагогастректомия е първи
избор на повечето хирурзи. То се възприема с по-високо ниво на удовлетворение на пациентите и по-малко следоперативни усложнения. Интерпозицията на
колона, рядко йеюнум, остават опция в случаи на предходна хирургична интервенция на стомаха или други
процедури, предизвикали неговата деваскуларизация.
Може да бъде използван както ляв, така и десен колон,
разположени както изоперисталтично, така и ретроперисталтично.
Трансторакална езофагогастректомия
Езофагогастректомия по Ivor-Lewis. Включва коремен достъп и дясна торакотомия с осъществяване на
горна гръдна езофагогастрична анстомоза (над или на
нивото на v. azygos) [Cooper]. Стомахът се мобилизира за използване като тръба, извършва се дисекция на
целиачни и леви гастрични лимфни възли със запазване на гастроепиплоичната и дясна гастрична артерии.
Този подход е метод на избор при лезии в дисталната
трета на хранопровода, тъй като може да не се постигнат чисти резекционните линии при тумори в средната трета.
Езофагогастректомия по McKeown. Започва с дясна
торакотомия за мобилизация на хранопровода и системна медиастинална лимфна дисекция [Cooper]. С
абдоминален достъп се мобилизира стомашната тръба и се осъществява абдоминална лимфна дисекция.
Следва ляв шиен достъп, тръбата се „качва“ на шията
през задния медиастинум и там се извършва гастроезофагеална анастомоза. Този подход е основно подходящ за тумори в средната трета, изискващи щателна
дисекция. Шийната анастомоза позволява постигане
на по-добри резекционни граници в сравнение с операцията на Ivor-Lewis.
Трансхиатална езофагогастректомия
Осъществява се чрез абдоминален и ляв шиен достъп
[Cooper]. Мобилизацията на стомаха е подобна на описаните по-горе методи. По-голямата част от дисек-

цията на хранопровода се осъществява през хиатуса
при добър визуален контрол след оптимизирана ретракция. Добрата видимост и възможността за контрол на кървенето от сегментни езофагеални съдове
значимо намалява кръвозагубата и необходимостта
от хемотрансфузия. Шийната част на хранопровода се
мобилизира през ограничен ляв шиен разрез. Езофагектомията се осъществява през абдоминалния разрез
и стомахът се изтегля през медиастинума до шийния
разрез за гастроезофагеалната анастомоза. Този достъп може да бъде използван за лезии във всяка зона
на торакалния хранопровод, въпреки че при тумори
в средната трета, разположени в близост до трахеята,
е технически труден и дори опасен. Медиастиноскопски-асистирана трансхиатална езофагектомия позволява en bloc лимфаденектомия в горен медиастинум
с еднопортов медиастиноскопски цервикален достъп
[Tanguoku et al, Fujiwara et al].
Не съществува разлика в ранната или дългосрочната
прогноза при оперирани с трансторакална или трансхиатална езофагогастректомия, но понякога се наблюдава преимущество на трансхиаталния достъп по
отношение на оперативната смъртност [Rentz et al].
Лява торакоабдоминална езофагогастректомия
Осъществява се през лапаротомия, съчетана с лява
торакотомия в осмо междуребрие [Cooper]. Мобилизацията на стомаха се осъществява по описаните
по-горе методи, а езофагектомията се реализира през
лява торакотомия. Гастроезофагеалната анастомоза се
извършва в лявата гръдна половина, обикновено над
горната белодробна вена. Възможно е да се направи и
по-високо, ако стомахът се прекара под аортната дъга.
Този достъп може да се използва за лезии в дисталната
трета на хранопровода или тумори на кардията, изискващи обширна стомашна резекция.
Лява торакофренотомия
Използва се рядко за езофагогастрична резекция.
Li et all намират, че десните подходи са свързани с
увеличаване на свободната от заболяване преживяемост и общата преживяемост. Това се дължи на разширената лимфаденектомия, която се извършва при
десностранните достъпи, за разлика от лимитираната
такава при левите подходи.
Минимално инвазивна езофагектомия (MИE)
Този термин обхваща хирургични стратегии, включващи минимално инвазивните езофагогастректомия на
Ivor-Lewis (лапароскопия и лимитирана торакотомия
или видеоторакоскопия) или на McKeown (видеоторакоскопия, лимитирана лапаротомия или лапароскопия и цервикална инцизия). МИЕ, извършена в центрове с голям обем на дейност, показва редуцирани
усложнения при същите отдалечени онкологични резултати, както след отворена езофагогастрична резекция [Taurchini et al].

Робот-асистираната минимално инвазивна езофагектомия (РАМИЕ)
Тя е сравнително нова, приложима и безопасна процедура, а ранните следоперативни резултати са съпоставими с тези при конвенционалната МИЕ [Еgberts et
al,]. Необходими са рандомизирани проучвания, за
да се оцени реалната полза от роботизирания подход
[Taurchini et al, Huang et al].
Eндоскопско лечение на езофагеалния карцином
То се прилага по-рядко като терапия с лечебна цел
на много ранни стадии на карцинома, включително
превантивното третиране на хранопровода на Барет
или на нискостепенна дисплазия, и по-често като палиативно средство за облекчаване на симтомите при
авансирал неоперабилен рак.
Eндоскопска мукозна резекция (ЕМР)
Извършва се суперфициална резекция на абнормната
езофагеална тъкан. С профилактична цел се назначават инхибитори на протонната помпа за потискане на
киселинната стомашна продукция. Като усложнения
се наблюдава умерено кървене и по-често развитие на
езофагеални стриктури. Последните се третират с дилатация – опасност от перфорация на езофагеалната
стена.
Фотодинамична терапия. Инжектира се венозно светлинно активиращ се медикамент (Photofrin®), който селективно се натрупва в раковите клетки. След няколко
дни със специална лазерна светлина той се активира и
ги убива. Последните се отстраняват след няколко дни
с ендоскопия, която може да бъде повторена. Нормалните тъкани не се увреждат, но е възможно радикално
третиране само при суперфициални лезии. Възможните усложнения са както при ЕМР.
Радиофрекфентна аблация (РФА). Балон с вградени
малки електроди се разгъва в областта на дисплазичните промени при хранопровод на Барет и се пуска
електрически ток. Суперфициалните клетки се унищожават чрез нагряване. С периодични едноскопски
биопсии в тези участъци се контролират по-нататъшните промени в стената на хранопровода. Възможни
са съобщените по-горе усложнения.
Палиативна терапия при езофагеален рак
Главната ѝ цел е подобряване комфорта и качеството
на живот на пациента.
Методи, осигуряващи езофагеалната проходимост:
• езофагеална дилатация;
• ендоскопски: лазерна аблация; аргон-плазмена коагулация; фотодинамична терапия, криорезекция или
електрокоагулация;
• езофагеален стент;
• палиативни операции.
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Хирургично лечение при карцином на гастроезофагеалната връзка
Карциномите с тази локализация хистологично са
предимно аденокарциноми и обичайно се диагностицират в напреднал стадии. По тази причина те са
трудни за лечение, като прогнозата е лоша дори след
радикална хирургична резекция и в сравнение с карциномите в дисталните две трети на стомаха. При
тази локализация постоперативният морбидитет е
по-висок, заради необходимостта от разширяване на
резекцията в проксимална медиастинална посока, т.е.
дисталната част на хранопровода. Нивото на дългосрочна преживяемост е по-ниско и варира от 16% до
40% [Siewert JR et al]. Класификацията на Siewert (S)
продължава да бъде валидна за клиничната практика
[Siewert JR et al]. При нея аденокарциномите се разделят на S1 – тумори в дисталната част на хранопровода, инфилтриращи кардията, S2 – тумори в областта
на анатомичната кардия и S3 – тумори в субкардиалния отдел на стомаха, инфилтриращи кардията. Все
още съществуват дискусии по отношение на торако-абдоминалния или трансхиаталния достъп при S1
и S2.Според много автори трансхиаталният подход е
с по-нисък морбидитет, сравнено с торако-абдоминалният достъп [Kim KT et al./Wei MT et al]. Различни
метаанализи откриват противоречиви заключения, а
рандомизирани контролни проучвания все още няма.
Понастоящем при S3 тумори западните автори препоръчват категорично трансхиатален подход, докато на
изток S2 тумори също се резецират трансхиатално.
Свободният от тумор сегмент от хранопровода трябва
да бъде 5 см, докато инфилтрацията на хранопровода не трябва да надминава 2 см. Необходимостта от
постигане на чиста проксимална резекционна линия е
накарало някои автори да препоръчат торако-абдоминалния достъп [Duan]. При трансхиатален достъп с S2
и S3 локализации, някои автори рутинно извършват и
резекция на хиаталната част на диафрагмата, с оглед
получаването на чисти резекционни линии [Potrc S et
al]. Степента на органна резекция и лимфаденектомията също са предмет на дискусия, без да са налице ясни
рандомизирани контролирани проучвания. Повечето
аденокарциноми на кардията от S1 и S2 тип се третират хирургично посредством дистална езофагектомия
и проксимална гастректомия, докато дистална езофагектомия и тотална гастректомия се препоръчва при
S3 тумори.В клиничната практика понякога може да
бъде много трудно да се дефинира точното местоположение на туморите на гастроезофагеалната връзка,
което усложнява избора между дистална езофагектомия с тотална гастректомия и езофагектомия с проксимална гастректомия. По отношение на лимфаденектомията при S1 и S2 много автори са единодушни, че
трябва да се извърши D2 лимфна дисекция. Слезката
се съхранява, освен ако не е налице макроскопска
инфилтрация на тумора към нея, суспектни лимфни
възли от 10-то ниво, разпространение на тумора към
голямата кривина и пенетрация на мускулния слой на
стомаха или при нараняването ѝ. При суспекция за
ангажиране на опашката на панкреаса, лявата набъб-
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речна жлеза или хиатуса на диафрагмата е препоръчително извършването на лява панкреатектомия, лява
супрареналектомия и циркулярна резекция на крачетата на диафрагмата.
Системно лечение
За да бъдат постигнати оптимални резултати трябва
да се следват протоколи, базирани на доказателства,
като се вземе предвид стадия на заболяването. Резултатът от лечението на рака на хранопровода остава
незадоволителен, което прави изборът на правилна
терапевтична схема труден. За успешно лечение на
езофагеалния рак трябва да бъде използвана терапия
за локален контрол (хирургично или лъчелечение) и
ефективна системна терапия (която все още остава
предизвикателство).
Както при повечето злокачествени заболявания, прецизното стадиране, мултидисциплинарната оценка и
базираните на протоколи, специфични за даден стадий на заболяването терапии, са критични за оптимизиране на изхода от лечението на пациенти с езофагеален рак. Пациенти със стадий T1-2N0 се лекуват
само с операция, а повечето пациенти с T3 или N1/M1a
трябва да се обсъдят за преминаване на индуктивна
терапия преди хирургичното лечение. Пациенти, при
които хирургичното лечение е невъзможно (по физиологични или онкологични причини), се насочват за
химио- и лъчетерапия.
Конкурентна химио-лъчетерапия е ефективна лечебна
опция за пациенти със сквамозен цервикален рак на
хранопровода [Tong]. Гайдлайнът на NCCN препоръчва дефинитивна химио-лъчетерапия при тези болни
[Ajani].
Хирургия се препоръчва като възможно лечение при
повечето случаи с езофагеален рак без инвазия на нерезектабилни съседни структури или метастатична
болест. Езофагеалната резекция може да се извърши
посредством разнообразни оперативни техники, като
най-подходящата операция за всеки индивидуален болен се диктува от фактори, свързани с пациента и хирурга. Различни проучвания показват, че радикалната
резекция осигурява най-добрия шанс за излекуване
при пациенти без метастатична болест [Paulson]. При
оперирани в стадии I-III 5-годишната преживяемост е
28%, при сравнение с 10% при лекуваните консервативно [Paulson]. За съжаление хирургия при локорегионален езофагеален рак се прилага само 30-40% от
резектабилните случаи, вероятно поради факта, че
исторически езофагектомията се асоциира със значими морбидитет и морталитет, както и разочароващи
далечни резултати [Paulson]. Минимализирането на
периоперативния морбидитет е от огромно значение
за по-честата индикация за хирургична резекция, а нехирургичното лечение е показано за пациенти, които
отказват операция, имат нерезектабилен рак или не са
операбилни по други причини.
Пациенти със стадий T1-2N0 (ограничено заболяване)
се лекуват само с операция, докато повечето пациен-

ти с T3 или N1/M1a (локално авансирало заболяване)
трябва да се обсъдят за преминаване на индуктивна
терапия преди хирургичното лечение. При пациенти с
сТ3 стадий нерадикалността на оперативното лечение
се наблюдава при 30% от случаите, а при Т4 достига
до над 50%. Комбинирането на химио- и/или лъчелечение към стандартното хирургично лечение е златен
стандарт при пациентите с локално авансирал, операбилен карцином на хранопровода. Пациенти, при
които хирургичното лечение е невъзможно (по физиологични или онкологични причини) се насочват за
химио- и лъчетерапия.
Изборът на предоперативното химио- и/или лъчеление се базира в най-голяма степен от хистологията на
тумора.
Сквамозен карцином срещу аденокарцином
Сквамозният карцином днес наброява около 90% oт
езофагеалния рак, а аденокарциномът е най-честият
хистологичен тип в областта на гастроезофагеалната връзка и много по-нисък процент при останалите
отдели на хранопровода (NCCN). В миналото пациентите от двете хистологични групи са имали сходни
отдалечена преживяемост, стадиране и лечебни режими. Понастоящем различната им прогноза и отговор
на еднакви терапевтични режими води до различно
стадиране (без значима разлика) и лечебни алгоритми
[Ajani]. Редица рандомизирани проучвания доказват,
че дефинитивната химио/лъчетерапия води до еквивалентна преживяемост на получената след хирургия
за локално авансирал, неметастатичен езофагеален
сквамозен карцином (NCCN). Въпреки сходните резултати по отношение на общата преживяемост при
двата подхода, честота на локалните рецидиви след
оперативна интервенция е по-ниска. Понастоящем
при пациенти с добър перформанс статус, лечебните
препоръки на NCCN съветват в тези случаи да се провежда химио-лъчетерапия с последваща оперативна
интервенция. Отделни центрове препоръчват химио/
лъчетерапия за езофагеален сквамозен карцином, като
хирургия се препоръчва само при персистираща или
рецидивна локална болест.

Като цяло липсват сравнителни анализи между химио-лъчелечението и самостоятелната химиотерапия
при локално авансиралия аденокарцином. На база
резултатите от няколко метаанализа се доказа, че периоперативната химиотерапия, включваща платинов
препарат и флуоропиримидин, в продължение на 8-9
седмици предоперативно и 8-9 седмици следоперативно или предоперативно химио-лъчелечение (41,4-50
Gy), е стандарт при лечението на локално авансирал
аденокарцином на хранопровода, включително и на
гастроезофагеалната връзка.
Лъчетерапия
Лъчелечение при карцином на хранопровода
Карциномът на хранопровода (КХ), както се спомена
по-горе, е рядкo заболяване, което се диагностицира
обикновено в напреднал стадий, протича тежко и е с
неблагоприятна прогноза. Липсата на серозна обвивка
и богат лимфоваскуларен дренаж, обясняват честите
локални рецидиви и бързата дисиминация на заболяването. Плоскоклетъчният КХ засяга основно цервикалния отдел и горните 2/3 на хранопровода, докато
аденокарциномът се развива в дисталната трета. Злокачествените тумори на гастроезофагеалния преход
(GEJ, gastroesophageal junction) се срещат все по-често
и са локализирани на < 2 см в проксималната част на
стомаха. Те се стадират и лекуват както тези на хранопровода.
Дълбочината на инвазия (Т стадия), метастазите в л.
възли (N стадия) и лимфоваскуларната инвазия (LVI)
са основни прогностични фактори при КХ, според последната ТNМ класификация от 2018 г. (Табл. 3). Локализацията на първичния тумор и диференциацията на
тумора са допълнителни фактори при определяне на
прогнозата, свързани с различна честота на локални
рецидиви (ЛР) и далечно метастазиране (ДМ). По-чести са ЛР при тумори с проксимална локализация,
а при дистално разположени аденокарциноми далечното метастазиране е водещо. Доброто общо състояние, запазен хранителен режим и младата възраст
свързваме с по-добра прогноза.

Таблица 3. Прогностични фактори при карцином на хранопровода в ТNМ 2018 г.
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани с условията

Основни

Дълбочина на инвазията;
Степен на ангажиране
на лимфните възли;
Лимфоваскуларна инвазия
(LVI +/-).

Общо състояние;
Възраст;
Хранителен статус.

Качество на хирургичното
лечение;
Възможности за
милтимодално лечение;

Допълнителни

Туморна диференциация;
Локализация на тумора.

Социално-икономически
статус.

Хранителни грижи.

Обещаващи

CEA, VEGF, HER-2

Множество проучвания установяват, че силната експресия на вазотелен ендогенен растежен фактор (VEGF) при
плоскоклетъчните карциноми, HER 2 статуса при аденокарциномите, както и повишените нива на CEA при диагнозата КХ, са свързани с агресивен инфилтративен растеж и представляват негативен прогностичен фактор за
преживяемостта на болните.
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Въпреки прилагането на съвременно мултимодално
лечение, средната преживяемост е около 14-19 месеца,
като при операбилните болни общата 5-годишна преживяемост е около 35-40%.
Неоадювантна химиотерапия (НХТ) или едновременно лъчехимиoлечение (ЛХЛ)
Усилията за повишаване на онкологичната радикалност при оперативното лечение на КХ са в посока на
прилагане на НХТ или едновременно ЛХЛ. Предоперативна платина-базирана ХТ се прилага най-често при дистални КХ и тези на гастроезофагеалния
преход. Според проспективно проучване на Allum et
al., 2009 г., при (плоскоклетъчни и аденокарциноми)
прилагането на НХТ е с принос към общата преживяемост, сравнено със самостоятелно оперативно лечение.В друго проспективно проучване [Stahl et al.] се
сравнява НХТ и едновременното ЛХЛ при T3-4NxM0
карцином на хранопровода. Резултатите показват предимство на ЛХЛ пред НХТ при аденокарциномите на
гастроезофагеалния преход по отношение на постигната операбилност.
Прилагането на предоперативно ЛХЛ е стандарт при
локално авансирали и гранично операбилни карциноми на хранопровода, препоръчано в основни международни ръководства.
Дефинитивно лъчелечение
В исторически аспект, основен лечебен метод при заболяването е радикалната хирургия. Повечето публикации, сравняващи ЛЛ с хирургическия подход, имат
ретроспективен характер. Cen et al., 2012 г., проследяват 12 482 болни в Тайван, лекувани чрез дефинитивно ЛЛ при неподходящи или отказали се от операция
болни. Над 90% от болните са с плоскоклетъчен КХ и
средната преживяемост е по-висока след прилагане на
оперативно лечение, в сравнение със самостоятелно
дефинитивното ЛЛ.
Дефинитивно лъчелечение се препоръчва да се прилага при болни, които са иноперабилни, отказват оперативно лечение и не могат да понесат едновременно
ЛХЛ.

Network (NCCN) не препоръчва провеждане на следопертативно ЛЛ при пациенти след проведена радикална хирургия при КХ. При 34% до 79% от болните се
наблюдава поява на локален рецидив средно на 14-ия
месец след лечението, по-често при хистология на плоскоклетъчен карцином.
Прилагането на следоперативно ЛЛ е с противоречиви
резултати.
Регионален лимфен басейн;
Елективният лимфен басейн, подлежащ на лъчелечение, се определя от разположението на първичния тумор:
1) При тумори, разположени в цервикалната част на
хранопровода, се включват супраклавикуларните л.в.
и шийни л. възли едно ниво над ангажираната група.
2) При тумори, разположени в горна 1/3 на хранопровода, се включват л. в. до нивото на карината, супраклавикуларни, параезофагеални и медиастинални л. в.
3) При тумори, разположен в средна 1/3 на хранопровода, се включват параезофагеалните л.в.
4) При тумори, разположени в дистална 1/3 или
гастроезофагиалния преход (GEJ), се включват параезофагеални, целиачни, парааортални и л.в. по малката кривина на стомаха към truncus celiacus.
Таблица 4. Mишенни обеми при перкутанно лъчелечение
Мишенни
обеми

Предоперативно и дефинитивно

Туморен
обем
(GTV)

Включва видимия туморен обем на
първичния тумор и метастатичните
регионални л. възли, доказан чрез
образните изследвания (ендоскопия,
компютърна томография, магнитен резонанс и ПЕТ-КТ).

Клиничен
мишенен
обем (CTV)

Включва първичния тумор 1 см
радиално, 4 см краниално и каудално
от видимия туморен обем, по оста на
хранопровода и кардията; за туморите
на проксималния хранопровод горната
граница не следва да преминава над
крикоидния хрущял (освен ако няма
видим тумор); при дистални тумори
и тези на GEJ не повече от 3 см
дистално от ангажираната стомашна
лигавица;Лимфни възли – радиално
0,5-1,5 см около регионалните или
ангажирани л. възли;

Планиран
мишенен
обем
(PTV)

Осигурителната зона е между 0,5 и 1
см. При дистални тумори и тези на GEJ
осигурителната зона радиално може да
се редуцира до 0,5 см при близост на
сърце и черен дроб; изключват се телата
на прешлените при липса на инвазия по
съседство.

Дефинитивно лъче-химиолечение
Прилагането на едновременно ЛХЛ при пациентите, провеждащи дефинитивно ЛЛ, има категорично
предимство пред самостоятелно ЛЛ по отношение на
общата 5-годишна преживяемост. Проучването на
Cooper et al. (RTOG 85-01) сравнява две групи в стадий сT1-3N0-1M0 КХ едновременно приложение на
Cisplatin+5-FU с ЛЛ до обща доза 50 Gy в 25 фракции,
със самостоятелно ЛЛ до обща доза 64 Gy. Резултатите
показват категоричен принос на едновременното ЛХЛ
върху общата преживяемост и локалния контрол, в
сравнение със самостоятелно ЛЛ.
Следоперативно лъчелечение
Ръководството на National Comprehensive Cancer
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Лечебни дози и фракциониране на дозата:Предоперативно ЛЛ се прилага при стандартно фракциони-

ране на дозата – 1,8 Gy, дневна доза 5 пъти седмично
до обща доза 41.4 Gy-50.4 Gy.Дефинитивното ЛЛ цели
постигане на обща доза 50,4-54Gy при стандартно
фракциониране на 1,8 Gy дневно, 5 пъти седмично;Следоперативно ЛЛ се прилага при позитивна или
близка резекционна линия R1-2 в схема, както при дефинитивно лечение.
За тумори на цервикалния хранопровод, при невъзможност за хирургично лечение, се прилагат лъчелечебни схеми, подобно на карциномите в областта на
главата и шията, с обща доза 66 Gy при дневна доза 2
Gy, 5 пъти седмично едновременно с ХТ с cisplatina.Палиативно лъчелечение се предписва съобразно симптоматиката на заболяването и състоянието на болния.
Може да бъде самостоятелно перкутанно ЛЛ или брахитерапия.
Приложението на брахитерапията (БТ) в лечението на
КХ е основно с палиативна цел за сравнително бързо и
продължително повлияване на симптомите на дисфагия. Препоръчва се при пациенти с очаквана преживямост 2-3 месеца, а при по-ниска се прилага стентиране.
При неоперабилни болни БТ може да се приложи като
свръхдозиране след перкутанно ЛЛ – при персистенция. Самостоятелно може да се приложи при начални
Т1а/b тумори след нерадикална операция (при наличие на G3/LVI + не се препоръчва БТ, а следоперативно
перкутанно ЛЛ).
При самостоятелната палиативна БТ фракционирането е 15-20 Gy, назначени на 10 мм от оста на апликатора в 3-4 фракции (4-6 Gy на фракция). След палиативно перкутанно ЛЛ може да се приложат 10-16 Gy в 2-3
фракции или 10-12 Gy еднократно. След дефинитивно
перкутанно ЛЛ 50-60 Gy, БТ се прилага до 10-15 Gy в
2-3 фракции, назначени на 5 мм от оста на апликатора. БТ се прилага веднъж седмично. При предоперативното лъче-химиолечение БТ не намира приложение. Основните странични ефекти са стеноза (12,2%)
и фистула (8.3%), като трябва да се избягват фракции
над 5-6 Gy с цел намаляване на токсичността.Институтът Gustave Roussy докладва преживяемост 19% на
2-тата година след повторно облъчване с БТ с дози 6х5
Gy и насърчава използването ѝ.
Поведение при редки тумори на хранопровода
Налице са единични съобщения при рядко срещащите
се аденоидно-кистични, мукоепидермоидни карциноми и саркоми на хранопровода.
Поведението при тях е прилагане на хирургично лечение, при липса на дисиминация и противопоказания
от страна на пациента. ЛЛ има палиативна роля.
Проучвания, свързани с мултимодалното лечение
на рака на хранопровода
Химио-лъчетерапия (Подход с комбинирано лечение)
Въпреки че няма големи проспективни рандомизирани опити, които пряко да сравняват първичната химио-лъчетерапия с хирургическа интервенция, окон-

чателната химио-лъчетерапия за локално-регионален
карцином на хранопровода се счита за алтернатива на
операцията.
Иноперабилно заболяване
Дефинитивна химио-лъчетерапия
Опитът с онкологичната група за лъчетерапия – RTOG
85-01, демонстрира предимство на преживяемостта
(средна преживяемост 14 срещу 9 месеца и 27% срещу
0% 5-годишна преживяемост) в полза на химио-лъчетерапията пред лъчетерапия самостоятелно. Проучването използва режим на цисплатин и инфузионни
5-FU, в комбинация с лъчетерапия 50 Gy, в сравнение
с лъчетерапията с 64 Gy самостоятелно. Редица рандомизирани проучвания на химио-лъчетерапия срещу
лъчетерапия самостоятелно не успяват да дублират
резултатите от RTOG 85-01; въпреки това преглед на
Cochrane потвърждава превъзходството на химио-лъчетерапията спрямо лъчелечението при показани пациенти.
Схемата с цисплатин/флуороурацил, използвана в
проучването RTOG, носи значителна токсичност и са
търсени алтернативни схеми за ефективно лечение с
по-добри профили на безопасност. Наскоро представеното проучване на фаза III PRODIGE-5/ACCORD-17
показва подобна преживяемост при пациенти, лекувани с режим на флуороурацил/оксалиплатин (FOLFOX),
при тези, лекувани с RTOG режим, но при по-ниска
смъртност от токсичност (1,1% %) или в рамките на 15
дни след химиотерапията (1,1% спрямо 3,2%).
Операбилно заболяване
Дефинитивна химио-лъчетерапия
Преки сравнения на химио-лъчетерапията спрямо хирургична намеса при операбилен езофагеален рак са
ограничени и оптималният подход е противоречив.
Две клинични изпитвания са предоставили доказателства в подкрепа на нехирургичния подход при някои
пациенти:
В първото изпитване, пациентите с локално напреднали, но операбилни сквамозни тумори са лекувани с химио-лъчетерапия, а пациентите с поне частичен отговор са рандомизирани за продължителна химио-лъчетерапия или хирургична намеса. Налице е подобрение
в процентите на локален контрол (64% спрямо 41% при
2 години), но няма разлика в общата преживяемост, а
ранната смъртност и продължителността на престоя в
болницата са по-малко в групата с химио-лъчетерапия
(12,8% спрямо 3,5%, P = 0,03).
Второто изпитване рандомизира пациенти с локално авансирали сквамозни тумори до окончателна химио-лъчетерапия или химио-лъчетерапия с по-ниски
дози на облъчване и хирургична намеса. Няма значима
разлика в резултатите от преживяемостта между двете
групи пациенти (съответно 17,7 срещу 19,3 месеца).
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Повишаването на дозата на облъчване не се оказва полезна. Изпитване, разглеждащо този подход, е преустановено след като междинен анализ показва, че няма
да има предимство при по-високи дози на облъчване.
Неоадювантна химио-радиотерапия (подход на
тримодалност)
Обосновката за предоперативна химио-лъчетерапия е
изследвана за първи път от Leichman et al. при 21 пациенти със SCC. Пациентите са лекувани с 30 Gy облъчване и с два цикъла на едновременно приложение на
5-флуороурацил (5-FU) и цисплатин. Допълнителни
20 Gy облъчване се предоставя след оперативната намеса, когато при операцията се наблюдава остатъчен
тумор. Отговорът е 37%, като средната преживяемост
е 18 месеца.
Редица проспективни рандомизирани проучвания във
фаза 3 разглеждат въпроса дали предоперативната химио-лъчетерапия предлага някакво предимство пред
операцията самостоятелно. Множество дебати съществуват относно тълкуването на тези изпитвания.
Walsh et al. демонстрират значителен ефект за средната
преживяемост (16 срещу 11 месеца, P = 0,01) и 3-годишна преживяемост (32% спрямо 6%, Р = 0,01) при
пациенти, получаващи предоперативна химио-лъчетерапия. Въпреки това ограниченията на това изпитване включват хирургични усложнения, малък брой
изследвани пациенти и фактът, че всички пациенти са
имали ADC.
Групата за рак и левкемия CALGB 9781 е провела проучване, в което проспективно рандомизирано изпитване на интергрупата за лечение с тримодалност срещу хирургическа операция при 56 пациенти с езофагеален рак от І до III стадий. Средната преживяемост
е 4,48 години спрямо 1,79 години (P = 0,002) в полза на
тримодалната терапия.
Изпитването CROSS е най-скорошното проучване за
изследване на този проблем. Предоперативен режим
на седмичен паклитаксел 50 mg/m² и карбоплатина
AUC2 в комбинация с 41,4 Gy лъчетерапия е сравнен
със само оперативно лечение. Неадювантната терапия
се понася добре. Има по-висока честота на R0 резекции при тези, които са получавали предоперативно
лечение (92% срещу 69%), и е наблюдаван 29% пълен
патологичен отговор. Счита се, че има полза за преживяемост на пациентите, лекувани с предоперативна
химио-лъчетерапия (3-годишна преживяемост от 58%
срещу 44%, HR 0,66, P=0,003).
На база резултатите от проучването CROSS седмичното приложение на карбоплатин и паклитаксел в
продължение на пет седмици, едновременно с лъчелечение 41,4 Gy, е утвърден стандарт при лечението
на локално авансиралия плоскоклетъчен езофагеален
карцином.
Неоадювантната химио-лъчетерапия показва тенденция за предимство спрямо неоадювантната химиотерапия самостоятелно при пациенти с локално аван180

сирали, но резектабилни SCC тумори. В едно рандомизирано изпитване, което не е успяло да постигне
целите за натрупване, пациентите са получили химиотерапия, последвана от хирургия или химиотерапия,
последвана от химио-лъчетерапия в продължение на
3 седмици, последвано от операция. Пълният отговор
е 2.5% при химиотерапия и 17% след химио-лъчетерапия (Р = 0.06). Средната преживяемост е 21,2 спрямо
32,8 месеца, а 3-годишната преживяемост е 27% спрямо 43% (Р = 0,14).
Метаанализ изяснява ползите от неоадювантна химио-лъчетерапия или химиотерапия в сравнение с
операцията самостоятелно. Абсолютната разлика в
преживяемостта между неоадювантна химио-лъчетерапия срещу хирургия самостоятелно е 13%, докато
абсолютната разлика в преживяемостта между неоадювантната химиотерапия спрямо хирургията е била
7% (Р = 0.05).
Адювантна химио-лъчетерапия
Има малко данни за използването на постоперативна
химио-лъчетерапия при езофагеален рак.
Проучването Intergroup открива статистически значимо преимущество за преживяемостта при постоперативна химио-лъчетерапия в сравнение с хирургична
намеса самостоятелно при гастроезофагеални и стомашни ракови заболявания.
Неотдавнашно проучване на CALGB изследва използването на по-интензивна химиотерапия (ECF), приложена преди и след постоперативна лъчетерапия с
5-FU, но не установява подобрение на преживяемостта в сравнение с режима на 5-FU, използван в проучването Intergroup. Въз основа на тези данни, адювантната химио-лъчетерапия е вариант за ADC тумори на
долния хранопровод, въпреки че повечето клиницисти предпочитат предоперативно лечение. Възможно
е ползата за преживяемостта, свързана с употребата
на химио-лъчетерапия, да се дължи на намаляване на
локалните рецидиви и, по този начин, компенсиране
на неадекватната операция (само 10% от пациентите
са преминали през препоръчаната резекция D2). Резултатите от проучването CRITICS, сравняващи следоперативна ECC химиотерапия с постоперативна
химио-лъчетерапия на базата на цисплатин/капецитабин, показаха липса на ефект върху общата преживяемост на следоперативната лъче-химиотерапия в сравнение със следоперативната химиотерапия. С оглед на
тежката поносимост към следоперативно лечение и в
двете рамене, бъдещите проучвания трябва да се фокусират върху оптимизирането на предоперативните
стратегии за лечение.
Химиотерапия
Химиотерапия с единичен агент показва нива на отговор от 15% до 25%.
Коефициентите на реакция на комбинирана химиотерапия са 25% до 45%.

Цисплатин с 5-FU е схема за терапия с комбинирана
модалност при локално-регионално заболяване и системно заболяване.
SCC може да бъде по-чувствителен към химиотерапия, но няма разлика в дългосрочния резултат между
SCC и ADC.
Адювантна химиотерапия
Лошата преживяемост, дори при пациенти с клинично
локализиран карцином на хранопровода, предполага,
че окултните метастази присъстват при диагностициране, като по този начин осигуряват стимул за добавяне на системна терапия рано по време на лечението на
пациента.
В двете най-големи проучвания, изследващи предоперативната химиотерапия, проучването Intergroup
(INT 0113) не показва полза за преживяемост, докато
изпитването на Медицинския изследователски център
(MRC) демонстрира тримесечно предимство на преживяемостта при химиотерапията в сравнение с операция самостоятелно.
Следните различия в двете проучвания може да са
допринесли за техните различни резултати:
Химиотерапията е с по-голяма продължителност и е
с по-високи дози в INT 0113. Тази терапия може да не
е била от полза поради забавяне на достъпа до хирургична намеса и проява на по-висока токсичност.
Хирургията се извършва само при 80% от пациентите в групата с химиотерапия в INT 0113, в сравнение с
92% при проучването на MRC. Резултатът само за хирургичната намеса е незадоволителен в проучването
на MRC, което е възможно да преувеличи ползите от
химиотерапията.
Едно японско проучване показва, че неоадювантната
химиотерапия е значително по-добра от адювантната
химиотерапия (HR 0,64; P = 0,014).
Проучването на MRC MAGIC, публикувано през 2006
г., оценява използването на предоперативна химиотерапия с епирубицин, цисплатин и 5-FU (ECF) или
хирургия самостоятелно при езофаго-стомашен аденокарцином. От 503 пациенти 15% имат езофаго-стомашен рак, а 11% имат езофагеален рак. Пациентите,
лекувани с химиотерапия, имат повишена преживяемост без прогресия (HR 0,66; P < 0,001) и степен на
резистентност, както и полза за общата преживяемост
(HR 0,75, Р = 0,009). В резултат на това проучване много пациенти с EGJ аденокарцином се лекуват с този
подход.
Доцетаксел, цисплатин и 5-FU (DCF) също се сравняват с цисплатин и 5-флуороурацил (CF). Времето
до прогресиране на заболяването се подобрява от 3,7
месеца до 5,2 месеца, а средната обща преживяемост
се подобрява от 8,5 месеца до 10,2 месеца (Р = 0,0053)
при пациенти, получаващи DCF, в сравнение с тези,
получаващи CF. DCF в това изпитване има значителна

токсичност и дозите са променени при подобни схеми.
Изпитването REAL-2 оценява капецитабин и оксалиплатина като алтернатива на цисплатин и флуороурацил. При дизайн две по две на изпитването, пациентите са разпределени на случаен принцип към ECF
(епирубицин/цисплатин/5-флуороурацил), ECX (епирубицин/цисплатин/капецитабин), EOF (епирубицин/
оксалиплатина/5-флуороурацил), EOX (епирубицин/
оксалиплатина/капецитабин). Средното време на преживяемост е съответно 9,9, 9,9, 9,3 и 11,2 месеца. Общата преживяемост е най-висока при EOX (P=0,02).
EOX вече е стандарт в много институции.
S1 в комбинация с цисплатин или с доцетаксел показва превъзходство в сравнение със S1 при азиатски
проучвания. Проучването FLAGS при западна популация показва еквивалентност на S1 с цисплатин и 5-FU
с цисплатин при европеидната раса.
Неоперабилно заболяване
Палиативна химиотерапия
Системната терапия може да бъде полезна при пациенти с локално напреднало или метастазирано заболяване. Повечето данни се екстраполират от проучвания
при рак на стомаха.
Палиативно лечение
Палиативните опции могат да бъдат разделени на
местни или системни опции.
Местните терапии включват лъчение с външно облъчване и брахитерапия. Този подход може да облекчи
дисфагията при приблизително 80% от пациентите.
PDT е одобрен и от Агенция за контрол на храните и
лекарствата на САЩ (FDA) за това показание. За бързо облекчаване на дисфагията се препоръчва също
лазерна или балонна дилатация и стент. Поставянето
на тръба за гастростомия или йеюностомия може да
подобри хранителния статус на пациента.
Нови целеви терапии са изследвани при езофаго-стомашен рак с различен успех:
Трастузумаб подобрява преживяемостта в комбинация с химиотерапия.
Изпитването ToGA показва подобрение в степента
на отговор (47% спрямо 35%) и преживяемостта (13,8
срещу 11 месеца) при пациенти с HER2-свръхекспресиращи тумори, лекувани с трастузумаб в комбинация
с химиотерапия с цисплатин/5-FU в сравнение с химиотерапията самостоятелно.
Инхибиторите на EGFR не са подобрили преживяемостта в комбинация с химиотерапия. В проучването REAL-3 панитумумаб се използва в комбинация с
епирубицин, оксалиплатина и капецитабин и показва
ниска преживяемост при една и съща химиотерапия,
приложена самостоятелно (8,8 срещу 11,3 месеца). В
рамото с панитумумаб са използвани по-ниски дози
химиотерапия, което може да е причина за лошия
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резултат в тази група. Неотдавнашно проучване, изследващо цетуксимаб в комбинация с капецитабин и
цисплатин при тази популация, показва подобно пониско преживяване (9,4 срещу 10,7 месеца).
Антиангиогенезната терапия показва потенциал по
отношение на свободната от прогресия преживяемост.
Проучването AVAGAST оценява използването на анти-VEGF антитяло бевацизумаб при езофаго-стомашен рак в комбинация с капецитабин и цисплатин.
Добавянето на бевацизумаб към химиотерапията подобрява честотата на реакция (46% спрямо 37%) и преживяемостта без прогресия (6,7 спрямо 5,3 месеца), но

не показва подобрение на общата преживяемост. Анализът на подгрупите предлага полза за пациентите,
записани в Америка. Тези резултати са провокативни,
но са необходими допълнителни проучвания за определяне на пациентите, които могат да извлекат полза
от бевацизумаб.
Втората линия на терапия, използваща доцетаксел или
иринотекан или биологичните агенти рамуцирумбаб
или гефитиниб, също подобрява преживяемостта в
сравнение с най-добрата поддържаща терапия.
Валидираните подходи за лечение на пациенти с
езофагеален рак са представени поетапно в таблица 5.

Таблица 5. Подходи за лечение на пациенти с езофагеален рак
Стадий

Разпределение %

Лечение

Ранен стадий Т1а

5

Ендомукозна резекция или аблация или езофагектомия

Ранен стадий Т1б, Т2

5

Езофагектомия може с неоадювантна терапия CRT за Т2

T2, T3 операбилен

30

Неоадювантна химио-лъчетерапия, химиотерапия;
Езофагектомия;
Дефинитивна химио-лъчетерапия при високи тумори в
близост до шията;
В съображение влиза адювантна, ако не е приложена неоадювантна;Периоперативна химиотерапия за процеси на
гастроезофагеалната връзка или нисък аденокарцином.

Локално авансирало неоперабилно
заболяване

35

Дефинитивна химио-лъчетерапия

Метастатично заболяване

25

Палиативно лечение;
Лъче- или брахитерапия;
Лазерна или ендоскопска коагулация,
фототерапия;Химиотерапевтични режими с CF, EOX, DCF,
FOLFIRI, FOLFOX, Trastuzumab + cisplatin/5-fu ако HER2 е
свръхекспресиран
Химиотерапевтични режими с CF, EOX, DCF, FOLFIRI,
FOLFOX, Trastuzumab + cisplatin/5-fu ако HER2

Препоръчителни схеми за лечение на езофагеален
карцином:

– 2400 mg/m² i.v. 46-часова инфузия, 1-ви ден. Повтаря
се през две седмици.

Лъче-химиотерапия:

Неодювантна химиотерапия:Cisplatin + Fluorouracil
– Cisplatin – 80 mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 500-750
mg/m2 I.V. с инфузионен режим, дни 1-5. Повторение
през 21 дни.

Paclitaxel + Carboplatin + ЛЛ – Paclitaxel – 50 mg/m² i.v.
1, 8, 15, 22, 29 ден; Carboplatin – AUC 2 i.v. 1, 8, 15, 22, 29
ден; ЛЛ – 45 Gy във фракции от 1.8 Gy 1-ви ден.
Paclitaxel + Capecitabin (метастазирал плоскоклетъчен карцином) – Paclitaxel – 80 mg/m² i.v. 1, 8 ден;
Capecitabin – 900 mg/m² p.o. BID 1-14 ден. Повтаря се
през три седмици – до прогресия на заболяването или
неприемлива токсичност.
Docetaxel + Cisplatin + 5-FU – Docetaxel – 20 mg/m² i.v.
1-ви ден; Cisplatin – 20 mg/m² i.v. 1-ви ден; 5-FU – 350
mg/m² i.v. 1-ви ден. Повтаря се ежеседмично – шест последователни седмици, две седмици почивка.
Irinotecan + 5-FU + Ca folinate – Irinotecan – 180 mg/m²
i.v. 1-ви ден; Ca folinate – 125 и 200 или 400 mg/m² i.v.
1-ви ден; 5-FU – 400 mg/m² i.v. bolus 1-ви ден; И 5-FU –
1200 mg/m² i.v. 48-часова инфузия, 1-ви ден. Или 5-FU
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CARBOTAX – Carboplatin (AUC 4-6), 1 ден ; Paclitaxel 175 mg/m2 I.V., ден 1
Адювантна химиотерапия:
Cisplatin + Paclitaxel – Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1;
Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1. Повторение през 21
дни (3 курса).
Cisplatin + Irinotecan - Cisplatin – 30 mg/m2 I.V., дни 1 и
8; Irinotecan – 85 mg/m2 I.V., дни 1 и 8. Повторение през
21 дни (3 курса).
I линия химиотерапия при метастатична болест:
Прилага се при селектирани пациенти с PS 0-1 и без
коморбидност.

Cisplatin + Fluorouracil - Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1;
Fluorouracil – 500-1000 mg/m2 I.V. с инфузионен режим,
дни 1-4. Повторение през 21 дни, като е желателно,
профилактично на фона на Lipegfilgrastim.

включващо ендоскопия, биопсии (при суспектен участък) и CT сканиране за откриване на ранен рецидив,
с оглед провеждане на salvage (спасителна) хирургия
[IV, B].

Cisplatin (Carboplatin)+ Etoposide - Cisplatin
(Carboplatin AUC4) – 25 mg/m2 I.V., ден 1-3 Etoposide –
100 mg/m2 I.V. 2-часова инфузия, ден 1-3.

Рентгенография, CT сканиране и горна стомашно-чревна ендоскопия трябва да се проведе, както е
клинично указано.

CARBOTAX – Carboplatin (AUC 4-6), 1 ден Paclitaxel 175 mg/m2 I.V., ден 1.
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Съотношението мъже-жени е 1,7:1.
Съотношението чернокожи към бели е 1,8:1.
Прекурсорните състояния включват: хроничен атрофичен гастрит и чревна метаплазия, злокачествена анемия (10% до 20% честота), частична гастректомия за доброкачествено заболяване, инфекция с
Helicobacter pylori (особено излагане в детството – три
до петкратно увеличение), болест на Менетрие и аденоматозни полипи в стомаха. Тези прекурсорни лезии
са до голяма степен свързани с дисталния (чревен тип)
стомашен карцином.

РАК НА СТОМАХА
Л. ДЖОНГОВ, П. КУРТЕВ,
А. ИВАНОВ, Л. ВАРТАНЯНОВ,
Д. БУЛАНОВ,
Б. КОРУКОВ, Р. МАДЖОВ,
П. ГЕЦОВ, И. МИХАЙЛОВА,
К. КУНИН, Г. КУРТЕВА,
Л. СИМЕОНОВА,
С. ДИНЕВА

Семейна анамнеза: първа степен (два до три пъти);
семейството на Наполеон Бонапарт е пример; семейно групиране; пациенти с наследствен неполипозиден
колоректален рак (синдром на Линч II) са изложени на
повишен риск; герминативни мутации на Е-кадхерин
(CDH1 ген) са свързани с фамилен дифузен рак на стомаха и свързания с него рак на гърдата.
Пушене на тютюн води до 1,5 до 3 пъти увеличен риск
от рак.
Високо съдържание в храната на сол и нитрозамин от
процеса на ферментация и пушене.
Недостиг на витамините А, С и Е; β-каротен; селен;
фибри.
Кръвна група А.
Алкохол.
Значителното повишаване на риска от появата на
гастроезофагеален и проксимален стомашен аденокарцином силно корелира с хранопровода на Барет.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

СКРИНИНГ

В световен мащаб карциномът на стомаха представлява третото или четвъртото най-често срещано
злокачествено заболяване. Честотата на появата на
стомашен карцином на различни места в стомаха се е
променила в Съединените щати през последните десетилетия. Честотата на рак на дисталната половина на
стомаха намалява в САЩ от 30-те години на миналия
век. Въпреки това през последните две десетилетия
честотата на рака на кардио- и гастроезофагеалния
възел (GEJ) бързо се повишава, особено при пациенти
на възраст под 40 години. През 2012 г. са се появили 21
320 нови случая и 10 540 смъртни случаи от стомашен
карцином в САЩ.

В повечето страни скринингът на общите популации
не е практичен поради ниската честота на рак на стомаха. Въпреки това скринингът е оправдан в страни,
където честотата на рак на стомаха е висока. Японските насоки за скрининг включват начална горна ендоскопия на 50-годишна възраст, с последваща ендоскопия за аномалии.

За България ракът на стомаха е шестата по честота локализация при мъжете – 5.6%, на осмо място при жените – 4% и на четвърто място като причина за смърт.
Той представлява 4.7% от всички злокачествени заболявания за двата пола за 2013 г. Възрастово специфичната заболяемост и смъртност при рак на стомаха се
увеличава с напредване на възрастта след 45 г. и достига своя пик при 80-84 г.
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Средната възраст за начало е пето десетилетие.
186

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Повечето видове рак на стомаха са аденокарциноми
(над 90%) от два различни хистологични типа: чревни и дифузни. По принцип терминът „рак на стомаха“
обикновено се използва при аденокарцином на стомаха. Други стомашни ракови заболявания включват:
неходжкинов лимфом (NHL), лейомиосаркоми, карциноиди и гастроинтестинални стромални тумори
(GIST). Диференцирането между аденокарцином и
лимфом е от съществено значение, тъй като прогнозата и лечението за тези две заболявания се различават
значително. Макар и по-рядко, метастазите в стомаха
включват меланом, рак на гърдата и яйчниците.
Чревен тип
Образуването на рака на стомаха се свързва с предра

кови лезии, стомашна атрофия и чревна метаплазия.
На чревната форма се дължат повечето дистални видове ракови заболявания със стабилна или намаляваща честота. По-специално тези ракови заболявания
са свързани с инфекция с H. pylori. При този модел
на карциногенеза взаимодействието на факторите на
околната среда води до жлезиста атрофия, относителна ахлорхидрия и повишена рН стойност в стомаха.
Полученият бактериален свръхрастеж води до производство на нитрити и нитрозо съединения, което води
до по-нататъшна атрофия на стомаха и чревна метаплазия, като по този начин увеличава риска от рак.
Скорошният спад на стомашния карцином в Съединените щати вероятно е резултат от намаляването на
честотата на лезии от чревния тип, но остава често
срещана причина за стомашен карцином в световен
мащаб. Чревните лезии са свързани с повишена честота на свръхекспресия на рецепторите на епидермиса
на растежния фактор erbB-2 и erbB-3.
Дифузен тип
Ендемичната форма на карцинома е по-честа при
по-млади пациенти и показва недиференцирана хистология. Разпространението на карцинома е дифузно
субмукозно поради липсата на кохезия на клетките,
водещо до линитис пластика. Продължаващото разпространение на карцинома в перитонеума е често
срещано. Не са установени предракови лезии. Въпреки че не е предложен модел на канцерогенеза, той се
свързва с инфекция с H. pylori. Представени са генетични предразположения към ендемични форми на
карцинома, както и асоциации между карцином и
индивиди с А кръвна група. Тези видове ракови заболявания се появяват в проксималния стомах, където
се наблюдава повишена честота в световен мащаб.
Поетапно тези ракови заболявания имат по-лоша прогноза, отколкото дисталните локализации.
Дифузните лезии са свързани с аномалии на системите на фибробластния растежен фактор, включително
K-sam онкоген, както и е-кадхеринови мутации. Последното води до загуба на слепване на клетките.
Молекулен анализ

neu и erbB-2/erbB-3, особено при чревните форми.
Вирусни геноми на Епщайн-Бар.
Ras мутации се съобщават рядко (по-малко от 10%) за
разлика от други стомашно-чревни ракови заболявания.
ДИАГНОЗА
Стомашния карцином, когато е повърхностен и операбилен, обикновено не предизвиква симптоми. От
18365 пациенти, анализирани от Американския колеж
по хирургия, пациентите са имали следните симптоми:
загуба на тегло (62%), абдоминална болка (52%), гадене
(34%), анорексия (32%), дисфагия (26%), мелена (20%),
ранно засищане (18%), болка от язва (17%) и оток на
долните крайници (6%).
Клиничните оплаквания могат да включват анемия
(42%), хипопротеинемия (26%), аномална чернодробна функция (26%) и окултна кръв във фекалиите
(40%). Медицински рефрактерна или персистираща
пептична язва предполага ендоскопска оценка.
Стомашните карциноми, разпространявани главно
чрез директна инвазия, атакуват съседни структури,
израз на което е перитонеална карциноматоза и злокачествен асцит. Черният дроб, последван от белия
дроб, е най-често срещаното място на хематогенното
разпространение. Болестта може да се разпространи
както следва:
- към интраабдоминалните възли и в левите супраклавикулярни възли (възел на Вирхов);
- по протежение на перитонеалните повърхности, което води до периумбиликален лимфен възел (възел на
сестра Мери Джоузеф, кръстен на сестрата в операционна зала в клиниката Майо);
- към левия преден аксиларен лимфен възел, в резултат на разпространението на проксимален първичен
рак към долната част на езофагеалната и интраторакалната лимфна система (ирландски възел);
- към увеличен яйчник (тумор на Крукенберг, метастази в яйчниците);

Загуба на хетерозигозност на хромозома 5q или APC
ген (делетиран при 34% от стомашните ракови заболявания), 17p и 18q (DCC ген).

- към сляпото черво (болест на Блумнер).

Микросателитна нестабилност, по-специално на рецептора на трансформиращ растежен фактор – р тип II,
с последваща дерегулация на инхибиране на растежа.

Кожни синдроми: акантозис нигриканс, дерматомиозит, пемфигоид и остро начало на себорейни кератози (симптом на Лесер-Трелат).
Синдроми на централната нервна система: деменция и
церебрална атаксия.
Разни: тромбофлебит, микроангиопатична хемолитична анемия, мембранозна нефропатия.

р53 е мутиран при приблизително 40% до 60%, причинено от алелни загуби и базови преходни мутации на
Е-кадхеринова експресия (CDH1 ген на 16q), медиатор
на клетъчна адхезия, се наблюдават при недиференцирани ракови заболявания от дифузен тип и се свързват
с повишена честота на рак на гърдата.
Експериментална свръхекспресия на рецептора на
епидермалния растежен фактор, по-специално Her2/

Паранеопластични синдроми

Туморни маркери
Карциноембрионният антиген (CEA) е повишен в 40%
до 50% от случаите. Той е полезен при проследяването
и мониторинга на терапията, но не и при скрининга.
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α-фетопротеин и СА 19-9 са повишени при 30% от пациентите с рак на стомаха, но са с ограничена клинична употреба.
СТАДИРАНЕ

алтернативни системи за стадиране.
Таблица 1. Стадиране
Т – Първичен тумор
TX

Първичният тумор не може да се прецени със
сигурност

T0

Няма данни за първичен тумор

Tis

Карцином in situ – интраепителен тумор без
инвазия в ламина проприя

T1

Тумор, инфилтриращ ламина проприя,
мускуларис мукозе или субмкукоза

T1a

Тумор, инфилтриращ ламина проприя или
мускуларис мукозе

T1b

Тумор, инфилтриращ субмукозата

T2

Тумор, инфилтриращ мускуларис проприя

T3

Тумор, инфилтриращ субсерозната съединителна
тъкан, без да инвазира висцерален перитонеум
или съседни структури

Т категории: физически преглед, образна диагностика,
ендоскопия и/или хирургично изследване.

T4

Тумор, инфилтриращ сероза (висцерален
перитонеум) или съседни структури

N категории: физически преглед, изобразяване и/или
хирургично изследване.

T4a

Тумор, инфилтриращ серозата (висцерален
перитонеум)

T4b

Тумор, инфилтриращ съседни структури

М категории: физически преглед, изобразяване и/или
хирургично изследване.

N – регионални лимфни възли

Стомах
(ICD-O-3 C16)
Правила за класификация
Класификацията се прилага само за карциноми. Трябва да има хистологично потвърждение на болестта.
Ракови заболявания, включващи езофагогастралната
връзка (OGJ), чийто епицентър е в рамките на проксималните 2 cм от кардията (типове Siewert I/II), трябва
да бъдат представени като ракови заболявания на хранопровода.
Раковите заболявания, чийто епицентър е на повече
от 2 см дистално от OGJ, ще бъдат стадирани по ТNМ
системата за рак на стомаха, дори ако е включена OGJ.
Следват процедурите за оценка на T, N и M категории.

NX

Регионални ЛВ не могат да бъдат преценени

N0

Няма данни за метастази в ЛВ

N1

Метастази в 1-2 регионални ЛВ

N2

Метастази в 3-6 регионални ЛВ

N3

Метастази в ≥ 7 регионални ЛВ

Регионални лимфни възли

N3a

Метастази в 7-15 регионални ЛВ

Регионалните лимфни възли на стомаха са перигастралните възли по протежение на по-малка и по-голямата кривини, възлите по лявата стомашна, обща
чернодробна, далачна артерия и трункус целиакус.

N3b

Метастази в 16 или повече регионални ЛВ

Анатомични подсайтове:
1. Кардия (16,0);
2. Фундус (C16.1);
3. Корпус (C16.2);
4. Antrum (C16.3) и пилор (C16.4).

Участие на други интраабдоминални лимфни възли
като ретропанкреатични, мезентериални, и пара аортата е класифицирана като отдалечени метастази.
Стомашните тумори, включващи мускаларис проприа
(Т2), субсероза (Т3) и сероза, (Т4а) се считат за операбилни, докато инвазията на съседни структури (Т4b)
не се счита. N се отнася до броя на ангажираните регионални възли: N1 – 1 до 2 ангажирани възли; N2 –
от 3 до 6 възли; N3a – от 7 до 15 възли; N3b – 16 или
повече възли. Наличието на положителна перитонеална цитология се счита за М1, както и отдалечените
метастази. Много от тези класификатори за поетапно
представяне посочват промени от предишни издания
на системите за стадиране на AJCC, но продължават
да усъвършенстват прогностичните групи въз основа
на най-добрите налични данни за резултатите (Таблица 1). Трябва да се отбележи, че в Япония се използват
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М – Далечни метастази
МХ

Съмнение за далечни метастази или такива не са
търсени

M0

Няма далечни метастази

M1

Далечни метастази или позитивна перитонеална
цитология

Стадии
Стадий 0

Tis. N0, M0

Стадий I

T1, T2, N0, M0

Стадий IIA

T1, T2, N1-3, M0

Стадий IIB

T3, T4a, N0, M0

Стадий III

T3, T4a, N1-3, M0

Стадий IVA

T – всяко, N – всяко, М0

Стадий IVB

T – всяко, N – всяко, М1

Съседните структури на стомаха са далакът, напречното дебело черво, черният дроб, диафрагма, панкреас,
коремна стена, надбъбречна жлеза, бъбреци, тънки черва и ретроперитонеум.
Интрамуралното разпространение до дванадесетопръстника или хранопровода се класифицира по дълбочината
на най-голяма инвазия във всеки от тези локализации, включително стомаха.
Тумор, който се простира в гастроколични или гастрохепатални връзки или в големия или по-малкия omentum,
без перфорация на висцералния перитонеум, е Т3.
Таблица 2. Преживяемост след хирургични операции според стадия на заболяването при аденокарцином и
прогностични фактори за преживяемост
Стадий

5-год. преж. %

10-год. преж.%

Средна преж.в мес.

IA

82

68

ND

IB

69

60

151

IIA

60

43

102

IIB

42

32

48

IIIA

28

18

28

IIIB

18

11

19

IIIC

11

6

12

IV

6

5

9

ND – не определен
J.Clin Ocol. 2013
Таблица 3. Прогностични фактори за преживяемост
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Съществени

ТNМ категория, HER 2 статус

Допълнителни

Локализация: кардия, дистален стомах,
хистологичен тип, съдова инфилтрация

Възраст

Нови

Молекулярен профил

Раса

Мултидетекторната компютърна томография е потенциален мощен инструмент за неинвазивна стомашна
оценка. Когато се използва тънка колимация е възможно изотропно изобразяване на стомаха. Адекватното изпълване на стомаха с вода позволява да се
избере оптималната равнина на изобразяване, за да
се прецени точно дълбочината на инвазията на тумора към стомашната стена и инфилтрацията на перигастралната мастна тъкан, да се оцени състоянието
на мастната тъкан между тумора и съседните органи, по-добре да се диференцират лимфните възли от
малки перигастрични съдове.Последните постижения
в мултидетекторната компютърна томография (CT)
с мултипланарни реконструкции (MPR) осигуряват
мощен инструмент за идентифициране на инвазия
на стомашна стена и перигастриалното разпространение на стомашния рак. В допълнение, изображенията на MPR предоставят предимства при оценката
както на интра, така и на екстралуменните промени

Свързани с болния

Свързани
с разпространението
Остатъчно заболяване:
R0, R1, R2
Обем на резекция

на стомашната стена, и оценката на по-отдалечени
региони, като парааортални лимфни възли и други
коремни органи. Виртуалната ендоскопия, извършена след раздуването на стомаха, може да помогне
за оценката на ендолуменните промени на стомаха и
степента на ранния стомашен карцином. Освен това
виртуалната ендоскопия помага при откриването на
фините лигавични промени и диференцирането им от
субмукозните лезии по същия начин като конвенционалната ендоскопия. Виртуалната ендоскопия може да
покаже абнормни ендолуминални лезии в рамките на
по-широко зрително поле, отколкото конвенционалната ендоскопия и няма „слепи места“ , тъй като има
ретроспективна реформация на изображението, което
предоставя полезна информация за предоперативно
картографиране. Мултидетекторната CT с MPR и виртуална ендоскопия е мощен, неинвазивен инструмент
за ранно откриване и прецизно предоперативно поставяне на EGC.
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Редица изследвания показват, че възможностите за откриване на първични тумори с прилагането на СТ с
мултипланарни реконструкции и комбинации от MPR
и виртуална гастрокопия е 91%-98%. Точността при
оценката на туморната инвазия на стомашната стена
(Т стадий) е значително по-добра при MPR изображения, отколкото само при аксиалните образи. Това не
важи за откриването на лимфните възли в такава степен.
За стадиране на тумора се прилага компютърно-томографско изследване на гръден кош, корем и малък таз.
По този начин се открива локална или далечна лимфаденопатия, метастази и асцит. За идентифициране
на злокачествени лимфни възли на СТ се използват
следните белези:
1) размер на късата ос 6-8 мм в перигастричните лимфни възли;
2) кръгла форма;
3) централна некроза и
4) хетерогенно или силно повишаване на плътността
на постконтрастните серии.
Чувствителността на КТ за стадиране на лимфни възли е променлива (62,5%-91,9%), а липсва глобален
консенсус по специфичните диагностични критерии.
Редица проучвания показват, че размерът на лимфните
възли сам по себе си не е надежден фактор за прогнозиране на инфилтрацията от стомашен рак. Средният
размер на инфилтрирания лимфен възел е по-голям
от размера на лимфните възли без инфилтрация, обаче 55% от инфилтрираните лимфни възли са по-малки
от 5 мм. Въз основа на тези резултати е ясно, че методът на стадиране, който основно зависи от размера на
лимфните възли, няма да доведе до желаната точност
дори, ако всички локални и далечни лимфни възли
могат да бъдат визуализирани. Най-обещаващата техника, която доставя желаните качества за предоперативна оценка на лимфни възли, е PET-CT. Определени маркери, най-вече FDG, използвани при пациенти
с рак на стомаха, трябва да визуализират тъканния
метаболизъм. Това предполага, че метастазите на туморните тъкани и лимфните възли показват ускорено
или засилено поглъщане на маркера. Поради хетерогенност на хистологичните тумори, различни нива на
метаболитна активност в различни стадии на заболяването и различни нива на транспортни молекули в
раковите клетки, използването на FDG-PET-CT не показва особена полза по отношение на стадия на тумора или лимфните възли в сравнение със стандартите
методи като CT + EUS. PET може да не е информативен при пациенти с муцинозни или дифузни тумори.
Уникалната характеристика на използването на PET
за оценка на стадирането е, че тази техника осигурява
както анатомичен, така и метаболитен образ на рака.
Въпреки това PET изобразяването на рак на стома-
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ха не е стандартна процедура за стадиране в много
държави, тъй като има значителна липса на цялостна
точност. Интересното е, че чувствителността е малко
по-висока, когато се използва само CT, което показва,
че отрицателното глюкозно обогатяване може да доведе до подценяване на лимфните структури.
Ендоскопският ултразвук (EUS) е полезен при определяне на проксималната и дисталната граница на тумора и осигурява по-нататъшна оценка на стадиите Т и
N. Тя е по-малко полезна при антрални тумори. EUS
е по-последователно точна от СТ за диагностициране
на злокачествени лимфни възли. Белезите, свързани
със злокачественост, включват хипоехогенност, кръгла форма, ясна граница и размер > 1 cм. Оценката на
ендоскопския ултразвук е златният стандарт за определяне на участието на локорегионерните лимфни възли при рак на стомаха. Точността на този метод обаче
зависи от опита на лекаря и не може лесно да бъде преразгледана от различни специалисти. Точността също
е ограничена до определено разстояние от трансдюсера. В центровете с голям обем се отчита, че отрицателната предсказваща стойност достига повече от 90% .
Метаанализ, включващ 22 проучвания и 1896 пациенти, показва обобщена чувствителност от 58,2% и 64,9%
при пациенти, за които се установява, че са съответно
N1 и N2. Не е изненадващо, че колкото по-напреднала
е болестта, толкова по-голяма е точността на откриването от EUS.
Някои сравнителни проучвания и метаанализи стигат до заключението, че ЯМР е полезна техника за
определяна на Т стадия и има слабост по отношение
на откриване на метастази в лимфните възли при стомашен рак. Когато се използва специфичен за черния
дроб протокол, има значение най-вече за изясняване
на съмнителни чернодробни лезии, ако не се извършва биопсия.
ПРОГНОЗА
Патологичното стадиране остава най-важната детерминанта на прогнозата. Други прогнозни променливи, които се свързват с неблагоприятен резултат, са следните:
• по-голямата възраст;
• мъжки пол;
• отслабване, по-голямо от 10%;
• разположение на тумора;
• хистология на тумора: дифузен спрямо чревен (5-годишно преживяване след резекция, съответно 16%
срещу 26%); високо диференцирани или недиференцирани тумори;
• включени са четири или повече лимфни възли;
• анеуплоидни тумори;
• повишаване на нивото на епидермалния растежен
фактор или ниво на Р-гликопротеин;
• свръхекспресия на ERCC1 и р53; загуба на р21 и р27.

ЛЕЧЕНИЕ НА РАК
НА СТОМАХА
Хирургичната резекция остава крайъгълният камък
на лечението на рак на стомаха. Високата честота на
рецидиви и лошата преживяемост на пациентите след
операция дава основание за използване на адювантно
или периоперативно лечение. Само адювантната лъчетерапия не подобрява преживяемостта след резекция.
В допълнение към хирургична резекция, постоперативната адювантна химио-лъчетерапия (chemoRT)
или периоперативната полихимиотерапия изглежда
дават предимства за по-голяма преживяемост. Резултатите от проучването Intergroup 0116 показват, че
комбинацията от 5-флуороурацил (5-FU) базирана химио RT, значително удължава общата преживяемост в
сравнение с липсата на адювантно лечение. По същия
начин използването на полихимиотерапия преди и
след операцията може да увеличи свободния период
от заболяване и общата преживяемост.
При напреднал рак на стомаха, химиотерапията подобрява качеството на живот и удължава преживяемостта в сравнение с най-добрите палиативни грижи. Има
многобройни терапевтични възможности в тази насока без ясен стандарт на палиативната терапия. От обичайно използваните режими тройната комбинирана
химиотерапия с доцетаксел, цисплатин и 5-FU (DCF)
или епирубицин, оксалиплатин и капецитабин (EOX)

вероятно имат най-силните претенции за тази роля
при повечето пациенти. Съществува обаче належаща
нужда от оценка на нови агенти, както цитотоксични,
така и молекулярно насочени, в напредналите и адювантните условия.
Операбилно заболяване
Хирургия
Радикалната хирургична резекция на тумора и съседните лимфни възли остава единственият шанс за
лечение. Резекция на рак на стомаха е показана при
пациенти в стадий І до III . Размерът и мястото на тумора диктуват вида на хирургичната процедура, която
трябва да се приложи. Изследването за изключване на
карциноматоза точно преди окончателната резекция
е оправдано при това заболяване. Текущите хирургически въпроси включват субтотална срещу тотална
гастректомия (TG), степента на дисекция на лимфните
възли и палиативната хирургия.
Субтотална срещу тотална резекция (TG) може да
бъде извършена за проксимално разположение на
тумора или при дистални лезии при условие, че не
се включва фундуса или кардиозофагеагеалния ъгъл
(Фигура 1). Тоталната гастректомия (TG) е по-подходяща, ако туморното разпространение е от дифузен
тип. TG се свързва с увеличени следоперативни усложнения, смъртност и понижаване на качеството на живот, което налага внимателно разглеждане на пълната
стомашна резекция (Фигура 2).

Фигура 1. Субтотална гастректомия
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Фигура 2. Тотална гастректомия
Обем на дисекцията на лимфните възли
Дисецирането на регионалните метастатични лимфни
възли е важен момент за правилното стадиране и може
да има терапевтична полза. Степента на лимфаденектомия се категоризира от отстранените регионални
групи (Таблица 2). Най-малко 16 лимфни възли трябва
да бъдат дисецирани за точно стадиране по AJCC. Съобщава се, че D2 лимфаденектомията подобрява преживяемостта при пациенти с Т1, Т2, Т3 и някои лезии,
свързани със сероза (в момента T4a), в сравнение с D1.
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Влиянието върху преживяемостта на фактори като:
оперативно време, продължителност на хоспитализацията, изисквания за трансфузия и усложнения, обаче
се увеличават. Рутинното включване на спленектомия
при D2 резекции вече не се препоръчва поради по-високи постоперативни усложнения. Най-голямата полза от по-широка дисекция на лимфните възли има при
ранни лезии на рак на стомаха с малки тумори и повърхностно засягане на лигавицата, тъй като до 20% от
тези лезии имат окултни лимфни възли.

Таблица 4. Класификация на зоните на дисекция на регионалните лимфни възли
Дисекция (D)

Премахнати групи регионални лимфни възли

D0

Няма

D1

Перигастрични

D2

D1 + + лимфни възли по хода на хепаталната, лявата гастрична, трункус целиакус и спленичната артерия

D3

D2 + периаортални и порта хепатис

Лимфните възли в порта хепатис и периаорталното пространство се считат за далечни метастази.
Лъчетерапия
При карцинома на стомаха лъчелечението се прилага в предоперативен, следоперативен и палиативен план.
Може да бъде самостоятелно или съчетано с химиотерапия. Основната цел на облъчването е подобряване на
локалния контрол.
С напредване на технологиите все по-успешно се прилага стереотактичното аблативно ЛЛ (СТАЛЛ) – радиохирургия (интракраниална SRS или екстракраниална SRT) при високо селектирани групи болни с олигометастатична болест (ОМБ). Изборът на лечение се определя в зависимост от степента на значимост на редица прогностични фактори, определени в осмото издание на TNM класификацията от 2017 г..
Те се делят на основни, допълнителни и нови, които са в процес на развитие, свързани с тумора, с пациента и
възможностите на лечебното заведение за осигуряване на адекватно лечение.
Таблица 5. Основни, допълнителни и нови прогностични рискови фактори при карцином на стомаха по TNM
класификацията в сила от 2017 г. (2).
Прогностичен фактор

Свързани с тумора

Основни

ТNM стадий
HER2 статус

Допълнителни

Локализация на тумора; –
кардия или дисталната част
на стомаха;
Хистологичен вид;
Лимфноваскуларна инвазия
(LVSI).

Възраст

Нови и обещаващи

Молекулярен профил

Раса: азиатска

Водещ лечебен метод при карцинома на стомаха е
хирургичното лечение, последвано от системно лекарствено лечение. Редица проучвания, сравняващи
самостоятелно оперативно лечение, последвано от
следоперативно лъчелечение, показват сигнификатно
намаляване на локалните рецидиви при групата болни, провели следоперативно лъчелечение (27% към
10%), без да е отчетено повлияване на общата преживяемост (3).
При провеждане на едновременно следоперативно
лъче-химиолечение с 5-FU се постига увеличаване на
общата и свободната от заболяване преживяемост.
Наблюдаваната 5-годишна преживяемост, според
редица автори, достига до 23% при болни, провели
следоперативно, съчетано лъче-химиолечение, в сравнение с групата само с хирургично лечение 4% (4).
Показанията за провеждане на следоперативно лъчелечение при карцином на стомаха са: ниско диференцирани карциноми (G3), Т3-Т4 тумори, наличие на
лимфноваскуларна и/или периневрална инвазия, на-

Свързани с пациента

Свързани със средата
Вид на резекцията – R0, R1, R2
Обем на оперативната
интервенция.

личие на метастатични лимфни възли и положителна
резекционна линия.
Лъчетерапевтичните обеми включват туморното ложе
с осигурителна зона от 5 см за компенсиране на дихателните движения по време на облъчване. Съвременното лъчелечение на карцинома на стомаха позволява
използването на високоспециализирани техники на
облъчване като IGRT (образно-асистирано лъчелечение), които позволяват проверка на плана в реално
време, т.е. по време на самото облъчване, и при промяна на позицията на туморния обем спрямо зададената
такава, облъчването се прекратява до възстановяване
на изходната позиция. Този вид лъчелечение позволява задаването на по-малка осигурителната зона, в резултат на което се облъчва по-малък обем от здрави
тъкани. Препоръчва се поставяне на интраоперативни
клипси за по-точно определяне на локализацията на
тумора. При Т4 туморите и при N+ се облъчват и регионалните лимфни вериги.
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Таблица 6. Локализация на тумора и групите регионални лимфни възли
Локализация на тумора

Регионални лимфни възли

Гастроезофагеална връзка

перигастрични, периезофагеални и целиачни

Кардия

перигастрични, периезофагеални целиачни, спленични, панкреатикодуоденални и ад
портам хепатис

Тяло

перигастрични, целиачни, спленични, супрапанкреатични, панкреатикодуоденални и ад
портам хепатис

Антрум/Пилор

перигастрични, целиачни, супрапанкреатични, панкреатикодуоденални и ад портам
хепатис

По стандарт се предписва обща огнищна доза от 40-45 Gy, при дневна доза 1,8 Gy, 5 пъти седмично. При позитивна резекционна линия или туморна персистенция се обсъжда свръхдозиране с дози от 5,4 Gy до 9 Gy.

Фиг. 3, 4 Следоперативно облъчване след гастректомия – PTV (червено)
При локално авансирали, иноперабилни тумори се
препоръчва провеждане на предоперативно лъчелечение с цел намаляване на размера на тумора и постигане на операбилност (“downstaging” и “downsizing”).
Облъчва се целият стомах с клинично позитивните
лимфни възли (CTV). Планираният мишенен обем
(PTV) включва CTV+1 см осигурителна зона. Предписва се доза от 40-45 Gy, 1,8 Gy на ден, 5 пъти седмично. Болни, провели предоперативно лъчелечение до 40
Gy и последваща операция с такива, сравнени с група,
при които е извършено само оперативно лечение, показват сигнификантно подобрение на 10-годишната
преживяемост в първата група – 20% към 13% (5). Още
по-добър ефект се очаква от провеждане на едновременно предоперативно лъче-химиолечение с 5-FU (6).
Палиативно лъчелечение най-често се прилага при болни с кървене или болкова симптоматика. Предписва
се най-често доза от 30 Gy в 10 фракции или 20 Gy в 5
фракции. При селектирана група болни с олигометастатична болест може да бъде проведено стереотактичното аблативно лъчелечение – (интракраниална SRS
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или екстракраниална SRT) радиохирургия.
Лъчевите реакции, които настъпват по време на облъчването на карцином на стомаха са: гадене, анорексия, умора и миелосупресия при едновременното
приложение на химиотерапия.
Периоперативна химио-лъчетерапия
Освен GEJ и високите кардиални тумори, наличните
данни за ролята на неоадювантната химио-лъчетерапия за рак на стомаха не са убедителни. Въпреки че
неоадювантната терапия може да намали туморната
маса при много пациенти, няколко рандомизирани,
контролирани проучвания показват, че в сравнение
с първичната резекция, мултимодалният подход не
води до подобряване на общата преживяемост при пациенти с потенциално операбилни тумори. Обратно,
при някои пациенти с локално напреднали тумори (т.е.
пациенти, при които пълното отстраняване на тумори
с първоначална операция, изглежда малко вероятно),
неоадювантната химио-лъчетерапия може да увеличи
вероятността от радикална резекция на

тумора при последваща операция.Адювантната химио-лъчетерапия е оценена в Съединените щати. В
интергрупово проучване във фаза 3 (INT-0116) 556 пациенти с радикално операрирани аденокарциноми на
стомаха в стадии IB до IV M0 и GEJ са рандомизирани
за наблюдение и подържаща терапия или адювантна
химиотерапия (5-FU и леуковорин) и едновременна
лъчетерапия (45 Gy). При > 6-годишно средно проследяване средната преживяемост е 35 месеца за групата
с адювантна химиотерапия в сравнение с 27 месеца за
групата само с хирургична намеса (Р = 0.006). Общата
продължителност на преживяемостта за 3 години (50%
спрямо 41%, Р = 0,006) и преживяемостта без рецидив
(48% срещу 31%, Р < 0.0001) благоприятстват адювантната химио-лъчетерапия. Въпреки че смъртността,
свързана с лечението, е 1% в това проучване, само 65%
от пациентите завършват всички терапии, както е планирано, а много от тях са имали неадекватни дисекции
на лимфни възли (54% D0). След 10-годишно средно
проследяване ползата за общата преживяемост (HR
1,32, 95% CI 1,10 до 1,60, P = 0,0046) и преживяемостта
без рецидив (HR 1,51, 95% CI 1,25 до 1,83, P = 0,001) са
наблюдавани без повишаване на токсичността, свързана с лечението. Това проучване наложи адювантната
химио-лъчетерапия като стандарт при лечението на
рака на стомаха в Съединените щати.
Периоперативна химиотерапия
В Япония при пациенти, подложени на радикална хирургична резекция за рак на стомаха в стадий II и III с
D2 лимфаденектомия, се установява ефект от адювант
S-1, нов орален флуоропиримидин. В рандомизирано
контролирано проучване пациентите са рандомизирани само за 1 година монотерапия или наблюдение.
Изследването е приключено скоро след междинния
анализ, потвърждавайки предимството на преживяемостта за 3 години (80% срещу 70%, Р = 0,002) и преживяемостта без рецидив (72% срещу 60%, Р = 0,002).
При 5-годишно проследяване се запазва подобрената обща честота на преживяемост (72% спрямо 61%)
и преживяемостта без релапс (65% срещу 53%). S-1
е одобрен за адювантна терапия за рак на стомаха в
Япония и за напреднал рак на стомаха в Европа, но не
се предлага в търговската мрежа в САЩ.
В Европа фокусът е върху ролята на по-мощните схеми на полихимиотерапия в периоперативен подход без
лъчетерапия. Медицинският изследователски съвет в
Обединеното кралство провежда рандомизирано контролирано изпитване (MAGIC проучване), сравняващо три цикъла на пред- и следоперативен епирубицин,
цисплатин и 5-FU (ECF) само при хирургична намеса
при пациенти с операбилен неметастазирал рак на стомаха от ІІ до IV стадий; 503 пациенти са стратифицирани според хирурга, мястото на тумора и статуса на
изпълнение. Периферната химиотерапия подобрява
5-годишната обща преживяемост (36% спрямо 23%, P
= 0,009) и намалява локалните и далечните рецидиви.
Изглежда, че при химиотерапевтично лечение е имало
значителен downstaging, защото при по-голям брой от
пациентите, хирурга счита, че е извършена радикална
резекция. Токсичността е със сравними постоперативни усложнения; въпреки това почти една трета от пациентите, започнали с предоперативна химиотерапия,

не са получавали постоперативна химиотерапия поради прогресиращо заболяване, усложнения или искане
от страна на пациента.
Френско мултицентрово проучване също така установява полза за преживяемостта при периоперативна химиотерапия. Пациентите с аденокарцином на
стомаха в стадий II или по-висок, GEJ или дисталния
хранопровод (общо 224) са разпределени на случаен
принцип в два или три предоперативни цикъла на инфузия с цисплатин/5-FU и три или четири постоперативни цикъла от същия режим спрямо само хирургично лечение самостоятелно. При средно проследяване
от 5.7 години, 5-годишната ОС (38% спрямо 24%, HR
0,69, 95% CI 0.50 до 0,95, Р = 0,02) и преживяемостта
без заболяване (34% срещу 19% 0,65, 95% CI 0,48 до
0,89, Р = 0,003) се подобрява в групата с полихимиотерапия. Процентът на лечебната резекция е значително
подобрен при периоперативна полихемотерапия (84%
спрямо 73%, Р = 0,04) със сходна постоперативна заболеваемост в двете групи. В Европа периоперативната
полихимиотерапия се счита за стандарт на терапията.
Постоперативна химио-лъчетерапия срещу периоперативна химиотерапия
Няма рандомизирани контролирани проучвания, които да сравняват директно тези два стандарта на терапия. Рандомизираното проучване, фаза III, на ARTIST
не показва подобрение на преживяемостта с химио-лъчетерапия с адювант в сравнение с адювантна
химиотерапия самостоятелно при пациенти с D2 резециран стомашен рак. Пациентите (n = 458, стадии IB
до IV M0) са разпределени на случаен принцип с химиотерапия (капецитабин и цисплатин) или химио-лъчетерапия (цисплатин/капецитабин, последвани от капецитабин/лъчение [45 Gy] последвани от цисплатин/
капецитабин). След 4-годишно проследяване липсва
значима разлика за локалните рецидиви (8.3% при химиотерапия само срещу 4.8% в химио-лъчетерапия, P
= 0,3533) или далечни метастази (24,6% при химиотерапията срещу 20,4% в химио-лъчетерапия). Отчита
се ефект на лечението от проучването INT-0116, като
75% от пациентите са завършили планираната химиотерапия и 82% – химио-лъчетерапията. Като се има
предвид, че многовариантният анализ показва, че
химио-лъчетерапията подобрява 3-годишния период, свободен от заболяване, при пациенти с позитивни лимфни възли се планира последващо проучване
за ползата от химио-лъчетерапия при пациенти с D2
дисекция и позитивни лимфни възли. Химио-лъчетерапията подобрява преживяемостта без заболяване.
Следващо проучване във фаза III (ARTIST-II) цели да
се оцени ползата от химиотерапевтичната група при
пациенти, подложени на дисекция на D2 лимфни възли с положителни лимфни възли.
CALGB 80101, изследване на интергрупата в САЩ,
сравнява INT-0116 адювантна химио-лъчетерапия срещу следоперативен ECF преди и след химиотерапия.
Включените пациенти (n = 546) са с радикално оперирани стомашни или GEJ тумори, които са ≥ T2 или с
позитивни лимфни възли. Чрез предварителен доклад
пациентите, получаващи ECF, имат по-ниски нива на
диария, мукозит и степен на неутропения ≥ 4. Първич
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ната крайна цел е именно общата преживяемост, обаче
не е значително по-добра при ECF от 3 години (52%
срещу 50%).
Адювантна терапия
Адювантна терапия се прилага при пациенти, оперирани в стадий ≥ IB, които не са имали периоперативна
химиотерапия. При тях се препоръчва следоперативна химио-лъчетерапия или химиотерапия.Адювантно
приложение на химио-лъчетерапия е изследвано в голямо рандомизирано проучване на Гастроинтестиналната интергрупа в САЩ. Включени са 556 пациенти
след хирургична интервенция, разпределени съответно с или без постоперативна химиотерапия с 5-FU и
Leucovorin или комбинирана химио-лъчетерапия с 2
курса химиотерапия след края на лъчелечението. Адювантното химио-лъчелечение, с 5-FU и Leucovorin – 5
курса и лъчелечение 45 Gy, е показало подобряване на
5 и 10-годишната преживяемост и е стандарт на лечение в САЩ. В Европа този подход не е приет, поради
потенциални рискове от късна токсичност. Ретроспективни данни от датско проучване D1D2 доказват ползата от химио RT във връзка с редукцията на честотата
на рецидивите след D1 резекция, но не показва полза
при пациенти с D2 резекция.
Адювантна химиотерапия с Capecitabine и Oxaliplatin
след D2 гастректомия води до сигнификантно подобрение на общата преживяемост, доказано в проучването CLASSIC. Тригодишната преживяемост от 74% за
групата с XELOX – 8 курса, в сравнение с контролното
рамо без химиотерапия.
GASTRIC е метаанализ, който показва малка, но статистически сигнификантна полза за общата преживяемост при приложение на адювантна химиотерапия
при пациенти с локализиран стомашен карцином.
Обобщени са резултати от 31 клинични проучвания
със среден период на проследяване 7 години. Адювантната химиотерапия без лъчелечение е със статистически значима полза за общата преживяемост при
пациентите, получавали химиотерапия. В анализа не
са отделени азиатски от неазиатски проучвания, поради което адювантната химиотерапия не е приета като
стандарт в западните страни, както е при източните.
Неоперабилно или метастатично заболяване
Основните цели на терапията трябва да са насочени
към подобряване на симптомите, забавяне на прогресията на заболяването, контрол на болката, хранителен режим и качество на живот. Въпреки че палиативната хирургия и лъчелечение имат значение (виж
предишните раздели), химиотерапията остава основното средство за палиативно лечение при тези болни.

Най-често прилаганите химиотерапевтични агенти
с обективна степен на отговор при напреднал рак на
стомаха включват: митомицин, антифолати, антрациклини, флуоропиримидини, платини, таксани и топоизомеразни инхибитори. Монотерапията с единичен
агент води до 10% до 30% степен на отговор със слаба
токсичност (Таблица 6). 5-FU е най-широко изследваният агент, което води до 20% отговор. Пълен отговор
с отделни агенти са редки и контролът на заболяването
е сравнително кратък. Комбинираната химиотерапия
осигурява по-добра степен на отговор с предимство за
преживяемост в сравнение с най-доброто подържащо
лечение при рандомизирани проучвания.
Палиативна хирургия и стентове
Това трябва да се има предвид при пациенти с обструкция, кървене или болка, въпреки оперативната смъртност от 25% до 50%. Само хирургичната намеса при
гастроентеростомия може да доведе до двойно увеличение на средната преживяемост. Изборът на пациентите, които най-вероятно ще се възползват от тази или
други палиативни хирургични интервенции, изисква
по-нататъшна оценка с проспективни проучвания и
мултидисциплинарна конферентна дискусия.
Пластмасовите и експандиращи метални стентове са
свързани с успешното облекчаване на обструктивните
симптоми при повече от 85% от пациентите с тумори
в GEJ и в кардиума.
Палиативна химиотерапия Съобщават се различни
комбинации от активни агенти, които подобряват степента на отговор (20% до 50%) при пациенти с напреднал стомашен карцином (Таблица 6). Докато (5-FU,
доксорубицин, метотрексат) се превръща в международен стандарт след пряко сравняване с FAM (5-FU,
доксорубицин, митомицин), подкрепящо по-голямата
преживяемост за FAMTX, добавянето на цисплатин, в
комбинирани схеми е подкрепено от последващи проучвания както в Европа, така и в Съединените щати.
Исторически най-често използваните комбинирани
схеми включват FAMTX, FAM, FAP, ECF, ELF, FLAP
(5-FU, левковорин, доксорубицин, цисплатин), PELF
(цисплатин, епидоксорубицин, левковорин, 5-FU с
глутатион и филграстим) FUP или CF (5-FU, цисплатин). Комбинацията от флуоропиримидин и платина
най-често се използва в Съединените щати.
По-нови химиотерапевтични агенти По-нови химиотерапевтични агенти, включително иринотекан, доцетаксел, паклитаксел и алтернативни платини и флуоропиримидини, показват обещаваща активност като
самостоятелни агенти и активно се включват в комбинираната терапия (вж. Таблици 7 и 8).

Таблица 7. Ефективни монотерапевтични агенти при авансирал рак на стомаха
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Таблица 8. Рандомизирани проучвания при комбинирана химиотерапия при авансирал рак на стомаха

Доцетаксел е одобрен от FDA в комбинация с цисплатин и 5-FU (DCF) при пациенти с напреднал или метастатичен рак на стомаха, въз основа на резултатите
от голямо международно изпитване във фаза 3; 445
пациенти са рандомизирани да получават цисплатин
и 5-FU със или без доцетаксел. Добавянето на доцетаксел води до подобрение на туморната реакция
(37% спрямо 25%, Р = 0,01), време до прогресия (5,6
срещу 3,7 месеца, Р < 0,001) и средна преживяемост
(9,2 спрямо 8,6 месеца; Р = 0,02) с удвояване на 2-годишната преживяемост (18% срещу 9%). Тези резултати са за сметка на очакваната повишена токсичност;
но поддържането на индекси за качество на живот и
performance status обаче е по-благоприятно за DCF. В
японско проучване 20% от пациентите, които не са показали реакция на предишни химиотерапии, са имали
частичен отговор на монотерапията с доцетаксел.
S-1 е орално флуоропиримидиново производно,
съставено от тегафур (5-FU промедикамент), 5-хлоро-2,4-дихидроксипиридин (инхибитор на 5-FU разграждане) и калиев оксонат (инхибитор на стомашно-чревната токсичност). Поради благоприятния
профил на безопасност на S-1 в сравнение с инфузионния 5-FU, многоцентрово бъдещо рандомизирано проучване във фаза III е проведено в 24 западни
страни, включително САЩ. При нелекувани пациенти (n = 1,053) с напреднал стомашен или GEJ аденокарцином са рандомизирани или на цисплатин/S-1,
или на цисплатин/инфузионна 5-FU. Средната обща
преживяемост (8,6 спрямо 7,9 месеца, Р = 0,20), общата честота на реакция (29,1% спрямо 31.9%, Р = 0,40),
средната продължителност на реакция (6,5 срещу 5,8
месеца, Р = 0,08) (2,5% срещу 4,9%, P <0,05) благоприятства цисплатин/S-1 рамото. Рамото от пациентите

с цисплатин/S-1 също имат значително благоприятна
токсичност. Липсата на полза от преживяемостта, но
подобреният профил на токсичност, биха могли да се
дължат на по-ниската доза от цисплатин, използвана в
рамото пациенти с цисплатин/S-1.
Капецитабин е друг перорален флуоропиримидин,
който е заместен с инфузионен 5-FU в различни условия. Той е официално оценен с окуражителни резултати в комбинация с алтернатива на платината.
Оксалиплатина е платина от трето поколение с
по-малка нефротоксичност, гадене и потискане на
костния мозък от цисплатина. При проучване със схема „двама-по-двама“ на пациенти с напреднал рак на
стомаха, стандартната химиотерапия с ECF е модифицирана с оксалиплатина, заместена с цисплатин и капецитабин, заместен с 5-FU; 1 002 пациенти са разпределени на случаен принцип между четирите рамена на
изпитването (ECF, EOF, ECX и EOX). Капецитабин и
оксалиплатина изглеждат толкова ефективни, колкото
съответно 5-FU и цисплатина. Степента на отговор и
преживяемостта без прогресия са почти идентични
между групите, като режимът EOX показва полза в общата преживяемост над ECF (11,2 срещу 9,9 месеца, P
= 0,02).
Биологични/таргетирани агенти
Изследвани са активно нови биологични терапии,
насочени към инхибиране или модулиране на цялата
аномална трансдукция на сигнала при рак на стомаха.
Инхибирането на ангиогенезата, факторите на васкуларния ендотелиален растеж (VEGF) и епидермалния
растежен фактор (EGF), които са ранен фокус на клиничното изпитване (Таблица 9).

Таблица 9. Таблица за ефикасността при комбинирана таргетна терапия
Таргет

Лечение

Пациенти

Отговор%

Ср. преживяемост
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Рецептор на епидермиален растежен фактор-2
(HER2)
Свръхекспресията на EGF рецептора (EGFR)-2 (HER2)
се наблюдава при приблизително 7% до 22% от рака
на хранопровода. Прогнозното значение на свръхекспресията на HER2 при езофагеален аденокарцином е
неясно. Подобно на рака на гърдата, свръхекспресията
на HER2 е предсказуема за отговора на терапиите с анти-HER2. Експресията на протеин на HER2 се оценява
чрез имунохистохимично (IHC) оцветяване и генно
усилване чрез флуоресцентна ин ситу хибридизация
(FISH). Прекомерната експресия на HER2 при езофагеален рак е различна от тази при рака на гърдата, тъй
като тя има тенденция да щади клетъчните мембрани.
По този начин езофагеалният рак с частично периферно (т.е. „базолатерално“ или „странично“) мембранно оцветяване все още може да бъде категоризиран
като 2+ или 3+. За разлика от това, туморът на гърдата
трябва да покаже пълно оцветяване на периферните
мембрани, за да бъде означен като 2+ или 3+. Използването на критериите за тълкуване на HER2 при рак на
гърдата могат да подценяват експресията при езофагеални ракови заболявания. Модифицираните критерии
за интерпретиране на HER2 от IHC при езофагеални
ракови заболявания са развити и валидирани с висока степен на съгласуваност на HER2 генно усилване и
свръхекспресията на HER2 протеин за IHC 0-1+ и 3+
случая. За неустановена експресия на IHC 2+ се препоръчва FISH анализ за потвърждение.
Терапевтичното таргетиране на HER2 свръхекспресиращи езофагеални ракови заболявания с моноклонално антитяло трастузумаб е изследвано в комбинация с
химиотерапия. Пациентите (n = 592) с HER2 свръхекспресиран напреднал стомашен и GEJ аденокарцином
(проучване ToGA) са рандомизирани на стандартна
химиотерапия (цисплатин/5-FU) с или без трастузумаб. Проучването показва подобрена средна обща
преживяемост (13,8 срещу 11,1 месеца, HR 0,74; 95%
CI 0,60 до 0,91; P = 0,0046) при пациенти, получаващи трастузумаб. Токсичността между двете рамена на
проучването е сравнима. Анализът на ефекта от лечението на подгрупи показва, че пациентите с оценки на
HER2 IHC 3+ е най-успешно при таргетирана терапия
(HR 0.66; 95% CI 0,50 до 0,87). Този опит установява нов
стандарт на лечение за напреднали HER2-свръхекспресиращи езофагеално-стомашни тумори.
Пациентите с HER2-позитивен карцином на стомаха
са 10-15 % от случаите. Добавянето на Trastuzumab
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към цитостатични дублети с платина и флуоропиримидин е стандарт на лечение за авансирали и/или
метастатични HER2-свръхекспресиращи стомашни
карциноми.
Рецептор на епидермален растежен фактор
Свръхекспресията на рецептора на епидермалния
растежен фактор (EGFR) се наблюдава при 27% до
64% от стомашните ракови заболявания, като някои
проучвания го посочват като лоша прогностична променлива. Цетуксимаб е частично хуманизирано мише
анти-EGFR моноклонално антитяло, което е изследвано най-широко при рак на стомаха. Този агент има
минимална активност като единичен агент, докато в
комбинация с режими на двойна или тройна химиотерапия, показва променлива обща степен на реакция.
Проучването EXPAND рандомизира 904 пациенти с
метастатичен или локално напреднал рак на стомаха
с химиотерапия (цисплатин и капецитабин) с или без
цетуксимаб. Добавянето на цетуксимаб не демонстрира ефект относно преживяемост без прогресия, но добавя токсичност. Напълно хуманизирано анти-EGFR
моноклонално антитяло (панитумумаб) в комбинация
с EOC (епирубицин, оксалиплатина и капецитабин) е
изследвано в рандомизирано проучване във фаза III
(REAL-3). Добавянето на панитумумаб към химиотерапията значително понижава преживяемостта от 11,3
до 8,8 месеца.
Трябва да се отбележи, че малкомолекулните инхибитори на тирозин киназа EGFR (т.е. ерлотиниб и гефитиниб) показват много ограничена активност в множество проучвания във фаза II. Двойните инхибитори
на HER2 и EGFR (т.е. лапатиниб) също са обект на изследване. Въз основа на наличните в момента предимства на терапията с анти-EGFR не трябва да се използва извън контекста на клинично изпитване.
Таргетираща ангиогенеза
Високо туморно и циркулиращо серумно ниво на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) при рак на
стомаха се свързва с лоша прогноза. Моноклоналното
антитяло срещу VEGF, бевацизумаб, е тествано в комбинация с химиотерапия от първа линия (цисплатин/
капецитабин или 5-FU) при напреднал рак на стомаха.
Въпреки че първоначалното проучване във фаза ІІІ
показва обещаваща обща преживяемост, ефекта не е
доказан в глобалното проучване AVAGAST от фаза ІІІ.
Проучването е рандомизирало 774 пациенти на ком

бинирана химиотерапия с цисплатин/флуоропиримидин с или без бевацизумаб. Нивото на реакция (46%
спрямо 37%, Р = 0,0315) и преживяемостта без прогресия (6,7 спрямо 5,3 месеца, Р = 0,0037) се подобряват с
бевацизумаб; въпреки това няма подобрение в общата преживяемост (12,2 срещу 10,1 месеца, P = 0,1002).
Бевацизумаб понастоящем се изследва в комбинация
с двойна или тройна химиотерапия в периоперативно състояние при стомашен или езофаго-стомашен
рак. Алтернативни антиангиогенетични инхибитори,
използващи инхибитори с малка молекула, също са
обект на активни изследвания.

тично на фона на Lipegfilgrastim.

Имунотерапия

Oxaliplatin + Epirubicin + Fluorouracil – Oxaliplatin –
85 mg/m² I.V., ден 1; Epirubicin – 50 mg/m² I.V., ден 1;
Fluorouracil – 750 mg/m² I.V., дни 1-52. Повторение
през 28 дни.

Чекпойнт блокадата все още е с ограничено приложение при стомашния карцином. Анти-CTLA-4 агентите Trmelimumab и Ipilimumab показват минимална
активност при тази локализация. Анти-PD-1/PD-L1
агентите са с по-голяма активност. Двойната блокада
с Nivolumab и Ipilimumab има обещаващи първични
резултати. Клиничното проучване KEYNOTE-012 с
Pembrolizumab, прилаган при доказана експресия на
PD-L1, показва свободна от прогресия преживяемост
от 24% и обща преживяемост – 69%. В проучването Checkmate 032 с Nivolumab в комбинация или без
Ipilimumab са включени пациенти с доказана PD-L1
експресия като втора линия на лечение с 34% преживяемост на 12-ия месец.
Препоръчани схеми на лечение
Адювантна и периоперативна химиотерапия
ECF – Epirubicine – 60 mg/m² I.V., ден 1; Cisplatin – 25
mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 500 mg/m² I.V. 24-часова инфузия, дни 1-3. Повторение през 21 дни.
DCF – Docetaxel – 75 mg/m² I.V., ден 1; Cisplatin – 75
mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 500 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, дни 1-2. Повторение през 21 дни, като е
желателно, профилактично на фона на Lipegfilgrastim.
mXelOx – Capecitabine – 1500 mg P.O. два пъти дневно,
дни 1-14; Oxaliplatin – 100-130 mg/m² I.V., ден 1; Повторение през 21 дни.
EOX – Epirubicine – 60 mg/m² I.V. ден 1; Oxaliplatin – 130
mg/m² I.V. ден 1; Capecitabine – 1500 mg/m² P.O. дневно,
дни 1-21. Повторение през 21 дни, като е желателно,
профилактично на фона на Lipegfilgrastim.
Химиотерапия при локално авансирала и/или метастатична болест
При метастатична болест химиотерапия се прилага
при болни в добро общо състояние (PS). При аденокарцином на стомаха и гастроезофагеалната връзка е
препоръчително изследване за HER2 експресия (чрез
in situ сребърна хибридизация, SISH).
ECF – Epirubicin – 60 mg/m² I.V., ден 1; Cisplatin – 60
mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 300 mg/m² I.V., дни 1-5.
Повторение през 21 дни, като е желателно, профилак-

ELF – Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-3; Leucovorin –
30 mg/m² I.V., дни 1-3; Fluorouracil – 500 mg/m² I.V., дни
1-3. Повторение през 28 дни.
Capecitabine + Cisplatin – Capecitabine – 2000 mg/m²
P.O. дневно, дни 1-14; Cisplatin – 75 mg/m² I.V., ден 1.
Повторение през 21 дни.
Бележка: Ако към режима се прибави Epirubicin, препоръчвана доза на Capecitabine е 1250 mg/m² P.O. дневно, разделена на два приема.

EOX – Epirubicin – 50 mg/m² I.V., ден 1; Oxaliplatin – 85
mg/m² I.V., ден 1; Capecitabine – 1250 mg/m² P.O. дневно, дни 1-21 (при селектирани болни – дни 1-14). Повторение през 21 дни.
DCF – Docetaxel – 75 mg/m² I.V., ден 1; Cisplatin – 65
mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 500 mg/m² I.V., дни 1-5.
Повторение през 21 дни.
Tegafur/gimeracil/oteracil + Cisplatin – Cisplatin – 75
mg/m², ден 1; Tegafur/gimeracil/oteracil – 2 x 25 mg/m²
P.O. дневно (или средно 80 mg дневно), дни 1-21. Повторение през 21 дни (общо до 6 курса).
FCT (при свръхекспресия на HER2) – Fluorouracil –
750 mg/m² I.V., дни 1-3; Cisplatin – 65 mg/m² I.V., ден 1;
Trastuzumab – 8 mg/kg (първи цикъл), след това – 6 mg/
kg I.V., ден 1. Повторение през 21 дни
Paclitaxel + Fluorouracil + Trastuzumab – Paclitaxel – 135
mg/m² I.V., ден 1; Fluorouracil – 750 mg/m² I.V., дни 1-2;
Trastuzumab – 8 mg/kg (първи цикъл), след това – 6 mg/
kg I.V., ден 1. Повторение през 21 дни
II и последващи линии системна терапия (при хистология за аденокарцином)
Ramucirumab + Paclitaxel – Ramucirumab – 8 mg/kg I.V.,
дни 1, 15; Paclitaxel – 80 mg/m² I.V., дни 1, 8 и 15. Повторение през 28 дни.
Docetaxel – 75 mg/m² I.V., ден 1 (при прогресия след 6
и повече месеца след химиотерапия с платина/флуоропиримидинови режими), повторение през 21 дни (до
6 курса).
Paclitaxel – 80 mg/m² I.V., дни 1, 8 и 15, повторение през
28 дни.
Irinotecan – 150 mg/m² I.V., дни 1 и 15, повторение през
28 дни.
Ramucirumab – 8 mg/kg I.V., ден 1, повторение през 14
дни, до прогресия (след прогресия на платина + флуоропиримидини и при пациенти, при които комбинация с Paclitaxel не е подходяща).
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FOLFIRI – Irinotecan – 180 mg/m² I.V. 30-минутна инфузия, ден 1; Leucovorin – 400 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1 Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден 1;
Fluorouracil – 2600 mg/m² I.V. 46-часова инфузия. Повторение през 21 дни.

Препоръчва се постоперативна химио-лъчетерапия
или периоперативна полихимиотерапия. Последната
трябва да се има предвид предимно за обемисти тумори или тумори със значително лимфогенно разпространение.

Etoposide + Carboplatin (Cisplatin) + Fluorouracil
– Etoposide - 100 mg/m² I.V., дни 1-3; Carboplatin –
AUC4, I.V., ден 1 (или Cisplatin 25 mg/m² I.V., дни 1, 2);
Fluorouracil – 1000 mg/m² I.V., TOT, 24-часова инфузия.
Повторение през 21 дни, като с оглед честата малнутриция и лабилна хемопоеза – при необходимост профилактичен растежен фактор.

Рак на стомаха в стадий IV

Mitomycin C + Fluorouracil – Mitomycin C – 8-10 mg/m²
I.V., ден 1, през курс; Fluorouracil – 800 mg/m² I.V., дни
1-3. Повторение през 21 дни.
ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА СТОМАХА СЪГЛАСНО
СТАДИРАНЕ
Рак на стомаха в стадий 0
Стадий 0 показва рак на стомаха, ограничен до лигавицата. Въз основа на опита в Япония, където стадий 0
се диагностицира по-често, е установено, че повече от
90% от пациентите, лекувани с гастректомия с лимфаденектомия, ще преживеят след 5 години. Американска серия потвърждава тези констатации. Не е необходима допълнителна периоперативна терапия.
Рак на стомаха в стадий I и II
За рак на стомаха в І и ІІ стадий се препоръчва една от
следните хирургични процедури:
Дистална субтотална (SG) – ако лезията не е във фундуса или в кардиоезофагеалната връзка.
Проксимална субтотална SG или тотална TG, с дистална езофагектомия – ако лезията включва кардията.
TG – ако туморът включва стомаха дифузно или възниква в тялото на стомаха и се простира до 6 cм от кадрията или дисталния антрум.
Препоръчва се регионална лимфаденектомия при
всички посочени по-горе процедури.
Спленектомията не се извършва рутинно.
Постоперативна химио-лъчетерапия се препоръчва
при пациенти в стадий на IB на заболяването.
Периоперативната химио-лъчетерапия може да се има
предвид и при пациенти с предшестваща операция
поне с Т2 лезия.
За България няма стандарт за приложението на лъчетерапия в схемата на лечение при рак на стомаха.
Рак на стомаха в стадий III
Радикална хирургия: Лечебните процедури за резекция се
ограничават до пациенти, които нямат обширно лимфогенно включване по време на хирургичното проучване.
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Пациенти с отдалечени метастази (М0)
Може да се счита, че неоадювантната полихимиотерапия подобрява възможността за резекция. Радикална
хирургия се извършва, ако това е възможно, последвана от постоперативна химио-лъчетерапия или периоперативна полихимиотерапия.
Пациенти с отдалечени метастази (М1)
Всички новодиагностицирани пациенти с хематогенни или перитонеални метастази трябва да се считат за
кандидати за клинични изпитвания. За много пациенти химиотерапията може да осигури значителна палиация и понякога продължителна ремисия, въпреки че
болестта остава неизлечима. Пациентите с свръхекспресия на HER2 трябва да бъдат лекувани с трастузумаб в комбинация с химиотерапия. Препоръчва се
балансиране на рисковете за ползите от терапията при
всеки отделен пациент.
Перитонеална карциноматоза
При приблизително 50% от пациентите с напреднал
рак на стомаха заболяването рецидивира локално или
дава далечни метастази. Интраперитонеалният (IP)
5-FU, цисплатин и/или митомицин са използвани в
избрани центрове. Прилагането на химиотерапия IP
рутинно не променя преживяемостта и трябва да бъде
запазено за клинични изпитвания или практики в експериментален център.
ПОСТХИРУРГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Проследяването при пациенти след радикална хирургична резекция трябва да включва рутинен преглед и
физическо изследване, като се извършват чернодробни функционални тестове и се извършват измервания
на СЕА.
Ако не e извършена TG, се препоръчва годишна ендоскопия поради 1 до 2% честота на вторични първични
стомашни тумори.
Недостигът на витамин В12 се развива при повечето
пациенти с TG и 20% от пациентите със SG, обикновено в рамките на 4 до 10 години. Заместител трябва да
се прилага на 1 000 μg подкожно или интрамускулно
всеки месец за неопределено време.
ПЪРВИЧЕН СТОМАШЕН ЛИМФОМ
Стомашните лимфоми са рядко срещани злокачествени заболявания, които представляват 3% от стомашните неоплазми и 10% от лимфомите.

Класификация и хистопатология
Стомашните лимфоми обикновено могат да бъдат класифицирани като първични или вторични.
■ Първичен стомашен лимфом (PGL) се определя като
лимфом, възникващ в стомаха, обикновено с произход, свързан с лигавица лимфоидна тъкан (MALT).
PGL може да се разпространи в регионалните лимфни
възли. Повечето са от В-клетъчен NHL произход, като
случаите са Tcell и лимфом на Ходжкин. Примерите за
PGL включват екстранодална маргинална зона В-клетки лимфом от тип MALT, наричан преди това нискостепенен MALT лимфом, дифузен големи В-клетки
лимфом (DLBCL), наричан преди това висококачествен MALT лимфом, и Burkitt’s и Burkitt’s like лимфоми.
Този раздел ще разглежда основно PGL.
■ Вторичният стомашен лимфом показва засягане на
стомаха, свързано с лимфоми, възникващи другаде.
Стомахът е най-честото екстранодално място на лимфома. При аутопсия на серия пациенти, починали от
разпространен NHL, е открито засягане на стомашно-чревния тракт в 50% до 60% от случаите. Примери
за вторичен стомашен лимфом включват няколко често срещани системни NHL в напреднал стадий, особено лимфом на мантийни клетки.
Епидемиология
Разпространението на PGL се увеличава през последните 20 години без ясно обяснение. Честотата на PGL
нараства с възрастта, с пик през шестото до седмото
десетилетие при леко преобладаване на мъжкия пол.
Рисковите фактори включват хроничен гастрит, свързан с H. pylori (особено МАЛТ – нисък клас лимфом),
автоимунни заболявания и имунодефицитни синдроми, включително СПИН и хронична имуносупресия.
Диагноза
Клиничните симптоми, които са най-чести при поставяне на диагнозата, включват коремна болка, загуба на
тегло, гадене, повръщане и ранно засищане. Кървенето
от стомаха е необичайно и перфорация на стомаха се
наблюдава рядко. Находките при горната ендоскопия
са разнообразни и могат да бъдат идентични с типичния аденокарцином. Тъй като PGL може да проникне в
субмукозата, без лигавични промени, биопсията може
да бъде отрицателна. Препоръчително е използването
на по-специфични техники за дълбочинна биопсия.
Ако лезията е язва, биопсията трябва да се вземе от
множество места от ръба на язвения дефект. Образците трябва да бъдат хистологично оценени и по двете
стандартни техники за определяне на хистологията и
наличието на H. Pylori, както и поточна цитометрия за
определяне на клоналност и характеристики на всякакви инфилтриращи лимфоцити. Последното изисква
прясна тъкан, поставена във физиологичен разтвор,
а не в консервант. В допълнение, флуоресценцията in
situ хибридизация (FISH) или полимеразна верижна
реакция (PCR) се използват за тест за (11; 18), t. Тази

цитогенетичната находка е свързана с по-напреднало
заболяване и относителна резистентност към H. Pylori
терапия.
Стадиране
Системата за стадиране по Lugano обикновено се използва за стомашен лимфом, тъй като тази по Ann
Arbor се счита за неадекватна, понеже не включва дълбочината на туморната инвазия, която влияе на прогнозата. Ранното (стадий IE/IIE) заболяване включва
единична първична лезия или множество непрекъснати лезии, ограничени до стомашно-чревния тракт,
които могат да включват локални или отдалечени
лимфни възли. По Lugano няма стадий III. Напредналият (стадий IV) обхваща далечни лимфни възли или
съпътстващо надрадиафрагмално разпространение.
Пациенти с IE и IIE стадий PGL са между 28% и 72%.
CT, FDG-PET сканиране на гърдите и корема е съществен момент в диагнозата за определяне на лимфомното разпространение.
Лечение
Лечението на PGL зависи главно от стадия и хистологичния грейдинг на лимфома. Въпреки това, като се
има предвид рядкостта на заболяването и липсата на
данни от клинични изпитвания, препоръките за лечение са базирани предимно на ретроспективни проучвания. Екстранодалният маргинален В-клетъчен
лимфом от тип MALT обикновено е с нискостепенна
хистология (40% до 50%) и e ограничен в стомаха (70%
до 80% стадий IE). Хроничният гастрит, предизвикан
от H. pylori, се счита като основна причина за възникване на този тумор. Ликвидиране на H. Pylori инфекцията с антибиотици трябва да бъде първоначалното
стандартно лечение. Пълна хистологична регресия на
лимфома е демонстрирана при 50% до 80% от пациентите, лекувани по този начин. Лъчевата терапия (RT)
може да осигури трайна ремисия за случаи, като рецидив или H. pylori-отрицателни тестове. Една трета от
PGL е свързана с транслокацията t (11; 18), който има
нисък отговор към терапията с H. Pylori, и RT се счита
като основен метод на лечение. По-напредналият етап
или агресивните хистологии при представяне трябва
да се третират като DLBCL.
Преди наричан високостепенен MALT лимфом,
DLBCL е по-агресивен PGL. Ерадикацията на H. pylori
осигурява по-малко надежден и траен контрол на заболяването. Гастректомията беше традиционен избор
на лечение, но сега това вече не е необходимо. 589 пациенти в стадий IE и IIE DLBCL PGL са рандомизирани за лечение с операция, операция плюс RT, хирургия
плюс химиотерапия или само химиотерапия.
Химиотерапията беше шест цикъла на циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон (CHOP).
Преживяемостта за 10 години беше съответно 54%,
53%, 91% и 96%. Късната токсичност и усложненията
са по-чести и тежки при тези, които се подлагат на операция. Запазването на органи е основно преимущество при използването на химиолечението.
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Химиотерпевтичното лечение при силно агресивните
PGL, включително лимфомите на Burkitt и Burkitt‘s,
бележи значителен напредък през последното десетилетие.
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ПЪРВИЧЕН
ЧЕРНОДРОБЕН РАК
П. КУРТЕВ, Л. ДЖОНГОВ,
Д. КОСТОВ, СТ. ХАНДЖИЕВ,
И. ТРИФОНОВА,
Ж. МИХАЙЛОВА, В. ИГНАТОВ,
Л. СИМЕОНОВА, И. ГЕРГОВ,
Д. ГЕОРГИЕВ, Г. КУРТЕВА,
Е. АНГЕЛОВА, А. ТОДОРОВ,
В. ЯНКОВ
Ракът на черния дроб възниква предимно от паренхимни чернодробни клетки или хепатоцити (90%) и се
нарича хепатоцелуларен карцином (НСС). Честотата
на HCC продължава да се увеличава бързо в Съединените щати, като процентите се повишават най-бързо
при мъжете. Изследванията на ваксинациите за хепатит В и тяхното използване са повлияли върху развитието на HCC в много региони по света.
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
В Съединените щати честотата на метастатичния карцином на черния дроб е приблизително 20 пъти по-висока от първичния рак на черния дроб.
Въз основа на подадените данни за SEER през ноември 2011 г. честотата на HCC за всички раси е 11.6 (9.9)
на 100 000 мъже и 3.9 (3.5) на 100 000 жени (http://seer.
cancer.gov/statfacts/html/livibd.html).
Честотата на HCC в Съединените щати се е увеличила през последните две десетилетия, вероятно поради
голям брой хора с хроничен хепатит С в съчетание с
голям приток на имигранти от Източна Азия и други
географски райони с високи ендемични нива на вирусна инфекция с хепатит B.
Смята се, че честотата на HCC в Съединените щати
ще продължи да се повишава вследствие на високите
нива на инфекция с хепатит С между 1960 и 1990 г. и
средното 20- до 30-годишно време между придобиването на вируса и развитието на цироза и карцином.
Има около 20 000 пациенти, диагностицирани с HCC
годишно, които представляват по-малко от 2% от
всички злокачествени заболявания в Съединените
щати. HCC води до между 250 000 и 1 милион смъртни
случая в световен мащаб годишно.
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Има значителни географски различия в честотата на
HCC, като най-високи случаи се срещат в Африка, на
юг от Сахара, и Азия. Повече от 40% от всички случаи
на HCC се срещат в Китайската народна република.
Мъжете са засегнати повече от два пъти по-често от
жените (средно 3.7:1). Средната възраст при диагностицирането е между 50 и 60 години. Въпреки че не
са напълно изяснени, разликите в разпределението на
пола се смята, че се дължат на вариациите в състоянията на носителя на хепатит, експозицията на токсини
в околната среда и трофичния ефект на андрогените.
За България са регистрирани 383 нови случая на хепатоцелуларен карцином за 2013 г.
ЕТИОЛОГИЯ
Цирозата се среща при 80% от пациентите с HCC. Поради това рисковите фактори за цироза са също рискови фактори за HCC.
Вирусът на хепатит В (HBV) представлява около 55%
от случаите на НСС в света. При HBV носители без цироза рискът е от 0.02% до 0.03% при бялата раса и 0.4%
до 0.6% годишно при азиатците.
При тези с цироза, рискът е съответно 2.2% и 3.7% при
белите и азиатците. Рискът от HCC е много по-голям
при пациенти с високи серумни нива на HBV ДНК в
сравнение с тези с ниски нива (< 10 000 mL).
Инфекцията с вируса на хепатит С (HCV) е 30% до 50%
от HCC в Съединените щати. Смята се, че HCV представлява 27% от цирозата и 25% от случаите на НСС в
световен мащаб. За разлика от HBV инфекцията, НСС
при пациенти с хепатит С възниква почти изключително при тези с цироза.
HCV-индуцираният НСС корелира добре със степента на възпаление и некроза и изглежда се дължи на
възпаление, а не на специфична онкогенна активация.
Обратно, свързаният с хепатит В HCC не корелира
добре с възпалението и изглежда, че има специфични
онкогени, индуцирани от вируса, които водят до повишен риск от HCC.
Цирозата, предизвикана от алкохол, съставлява 15%
от HCC в Съединените щати.
Хемохроматозата (HH), наследствената тирозинемия
и автоимунният хроничен активен хепатит са други
причини за цироза и са свързани със значителен риск
от развитие на НСС. Общо 3% до 27% от пациентите с
дългогодишна НН развиват НСС.
Има по-малко убедителни доказателства за риска от
развитие на НСС от афлатоксин В1 (химически продукт на Aspergillus), андрогенни стероиди, торотраст
(контрастен агент за радиология), перорални контрацептиви и неалкохолни мастни чернодробни заболявания (NAFLD). Освен това те вероятно не са важни
независими етиологични фактори, а по-скоро могат да
допринесат за развитието на HCC при индивиди с други рискови фактори.

При пациенти със захарен диабет рискът от HCC се
увеличава приблизително 2.5 пъти. Въпреки това,
връзките между диабет и HCC трябва да се интерпретират внимателно. В много случаи настъпването
на глюкозна непоносимост е резултат от развитието
на цироза, така че „диабетът“ в този контекст може
да бъде заместител на цирозата, което увеличава риска от HCC. В допълнение към това, много пациенти
с диабет също имат NAFLD, което също е свързано с
повишен риск от HCC. Възможно е NAFLD да причини HCC чрез цироза, въпреки че точната патогенеза
все още не е определена. Едно проучване установява,
че HCC в NAFLD е свързана със затлъстяване, диабет,
хипертония и мъжки пол.
КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Най-честите симптоми или признаци на HCC са както
следва:
Болка (91%);
Загуба на тегло (35%);
Повръщане (8%);
Хепатомегалия (89%);
Абдоминално подуване (43%);
Жълтеница (7% до 41%).
Симптомите при пациенти с НСС отразяват в по-голямата си част основното чернодробно заболяване, а
не са специфични за злокачественост – асцит, жълтеница, спленомегалия или други прояви на декомпенсирана цироза.
Моделите на метастазирано разпространение – по-голямата част от метастазите в HCC остават ограничени
в черния дроб. Екстрахепаталното разпространение е
налице само при 5% до 15% от случаите при диагностициране и обикновено се наблюдава при пациенти с
напреднали първични тумори (> 5 cм, макроваскуларна инвазия). Най-често срещаните участъци на екстрахепатално заболяване са белите дробове, костите,
лимфните възли и надбъбречната жлеза.
ДИАГНОЗА
Диагнозата на НСС често се подозира при пациент с
основно чернодробно заболяване (т.е. цироза, хроничен вирусен хепатит), при който се повишават серумните нива на α-фетопротеин (AFP).
Ехографията е широко приета за наблюдение на пациенти с риск за HCC, но диагнозата изисква биопсия
или в отделни случаи много специфични CT/MRI белези, наричани „неинвазивни“ критерии. Ехографията
е основен скринингов метод за установяване на HCC.
Ултразвуковото изследване има ограничения при пациенти със затлъстяване, неалкохолен стеатохепатит и
цироза. При тези групи, както и при болни, показани
за трансплантация на черен дроб, се прилага скрининг
с MRI или с многофазова CT. Ако при скринингов
ултразвук се открие подозрителна лезия под 1 сантиметър, диагнозата трябва да бъде потвърдена с MRI
или многофазова СТ. MRI е за предпочитане поради
по-високата точност в сравнение с СТ и способността
да открива премалигнени нодули. MRI протоколите
включват техники, които допълнително повишават

точността на диагнозата, като DWI и приложение на
хепатобилиарен контраст. Пациенти, диагностицирани и лекувани за HCC, изискват продължително наблюдение за рецидив, особено през първата година
след терапията. Препоръчва се това да става с многофазова CT или MRI за оценка на отговора 1 месец след
резекция или терапия, последвани от контроли на
всеки 3 месеца в продължение на най-малко 2 години.
След трансартериална хемоемболизация (TACE) MRI
се предпочита пред многофазова CT в наблюдението
на НСС, тъй като ползваният при процедурата материал, може да направи оценката за туморния рецидив
трудна за CT. PET-CT не е подходящ скринингов тест
за HCC. PET-CT е с ограничена полза при диагностицирането на HCC, тъй като поемането на FDG от туморите е променливо. PET-CT намира място при прогнозиране отговора на лечението и за планиране при
пациенти с локално напреднал HCC. Комбинирането
на холин 11 и FDG PET-CT подобрява чувствителността в сравнение със самостоятелно FDG PET-СT.
Много от терапиите на НСС предизвикват туморна
некроза или намаляване на васкуларизацията, което
не винаги е придружено от свиване на тумора. Жизнеспособният тумор може да бъде оценен с помощта на
динамични СТ/MRI изследвания на базата на усилване в артериалната фаза след прилагане на контрастен
агент. Настоящите RECIST критерии са предназначени
за оценка на ефекта от цитотоксични агенти. При НСС
могат да се използват модифицирани RECIST критерии (mRECIST). Те измерват диаметъра на жизнеспособния туморен компонент на третираните лезии с
оценката на съдовата инвазия, лимфните възли и новите лезии. Препоръчва се в ежедневната клинична
практика при вземане на терапевтични решения да се
отчитат диаметрите на тумора и жизнеспособността
на лезиите. Проследяването на пациентите, подложени на радикално лечение (резекция или RFA), включва
клинична оценка на чернодробната декомпенсация и
ранно откриване на рецидиви с динамични СТ/MRI
изследвания на всеки 3 месеца през първите 2 години
и наблюдение на всеки 6 месеца по-късно. Пациентите, които са лекувани с TACE или системни агенти (сорафениб), се оценяват клинично и за прогресиране на
тумора чрез динамични СТ/MRI изследвания на всеки
2 месеца.
Ехографията е основен метод за скрининг на НСС.
Динамични контрастно усилени СТ и MRI се използват за потвърждаване на диагнозата и оценка на ефекта на лечението.
Модифицирани RECIST критерии позволяват оценка
на ефекта на новите терапевтични подходи.
Серумни маркери
Най-често използваният маркер за HCC е серумният
алфа-фетопротеин (AFP).Общоприето е, че серумни
нива по-високи от 400 μg/L (нормални в повечето лаборатории са между 10 и 20 μg/L) при високорискови
пациенти са диагностични за НСС. HCC често се диагностицира при по-ниско ниво на AFP при пациенти,
подложени на скрининг, тъй като не всички тумори,
които отделят AFP и серумните концентрации, са нор-
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мални при до 40% от малките НСС, особено когато
алкохолът е етиологичен фактор. Нивата на AFP са
нормални при по-голямата част от пациентите с фибропластичен карцином – вариант на НСС.
Поради ограниченията на серумните AFP измервания,
няколко други серологични маркери (като например
дес-гама-карбоксипротромбин и Lens culinaris аглутинин-реактивен AFP), използвани самостоятелно или
в комбинация със серумния AFP, са критерий за диагноза или за определяне на прогнозата при пациенти
с HCC.

BCLC влияе положително върху изхода при избрани
пациенти.
Таблица 1. TNM класификация
T – Първичен тумор
TX

Първичният тумор не може да бъде оценен

T0

Няма данни за първичен тумор

T1

Солитарен тумор под 2 см или над 2 см. Без съдова инвазия

T1a

Солитарен тумор под 2 см. Със или без съдова инвазия

T1b

Солитарен тумор над 2 см. Без съдова инвазия

T2

Солитарен тумор със съдова инвазия с размер над
2 см. Или множествени тумори под 5 см в най-големия си диаметър

T3

Множествени тумори, поне един от които над 5см

T4

Тумор или тумори, ангажиращи основен клон на
порталната или чернодробната вена, или тумор
с директно инвазиране на съседни органи, с изключение на жлъчен мехур или с перфорация на
висцералния перитонеум

ПАТОЛОГИЯ
HCC е най-честият вид първичен рак на черния дроб.
Той представлява 80% до 90% от първичните ракови
заболявания на черния дроб. Следващият най-чест
вид е холангиокарцином (10% до 20%).
Други много редки злокачествени заболявания включват хепатобластом, хемангиосарком и ангиосарком.
Съществуват много хистологични подвидове на НСС,
включително трабекуларни, псевдогломални или ацинарни, компактни, кристални, прозрачно-клетъчни и
фибропластични.
Фиброламеларният карцином е хистологичен вариант,
представляващ 1% HCC. Той се среща по-често при
жени, не е свързан с цироза и има по-добра прогноза
от HCC.
СТАДИРАНЕ

N – Регионални лимфни възли*

Четирите най-често използвани системи за стадиране
са системата TNM на Американската съвместна комисия по рака (AJCC), системата Okuda, Клиничната система за рак на черния дроб Барселона (BCLC) и Ранната италианска програма за рак на черния дроб (CLIP).
За да се оцени най-добре прогнозата на пациентите с
НСС, се препоръчва системата за поетапно отразяване да вземе предвид стадия на тумора, чернодробната функция и физическото състояние. Понастоящем
BCLC системата е единствената система, която изпълнява тези цели (Фиг. 1). Системата за стадиране TNM
е критикувана, защото не оценява основното чернодробно заболяване, което е явно основен прогностичен
фактор при HCC пациенти, независимо от туморния
стадий. Т частта на TNM системата се фокусира както
върху размера на тумора, така и върху съдовата инвазия от първичния тумор – стадий I, II и III. Класификацията за стадиране на BCLC включва четири етапа,
които се основават на големината на първичната лезия, състоянието на болния, наличието на симптоми,
съдовата инвазия и екстрахепаталното разпространение, и стадирането по Okuda. Тя предоставя широки
алгоритмични препоръки за лечението, основани на
тези четири етапа, функция, която води до някои критики от експертните групи, които смятат, че планирането на лечението трябва да бъде по-концентрирано
върху пациентите. Въпреки че в поне две сравнителни
проучвания BCLC системата превъзхожда други прогностични модели при пациенти, подложени на хирургична терапия, няколко по-големи серии показват, че
други системи могат да надминат BCLC и други проучвания показват, че лечението извън указанията на

Nx

Регионалните лимфни не могат да бъдат оценени

N0

Няма метастази в регионалните лимфни възли

N1

Метастази в регионалните лимфни възли
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М – Далечни метастази

М0 Няма далечни метастази
М1 Наличие на далечни метастази

Стадии
Стадий I A

T1a, N0, M0

Стадий I B

T1b, N0, M0

Стадий II

T2, N0, M0

Стадий III A

T3, N0, M0

Стадий III B

T4, N0, M0

Стадий IV A

T – всяко, N1, M0

Стадий IV B

T – всяко, N – всяко, M1

Забележка: *Регионалните лимфни възли са хилусни,
чернодробни (по хода на чернодробната артерия), перипортални (по портална вена), долни диафрагмални
и кавални възли.

Фигура 1. Класификация за стадиране на клиничен HCC рак на черния дроб на Барселона (BCLC)
Класификацията включва препоръка за алгоритмична терапия и очертава приблизителния процент пациенти,
които могат да бъдат диагностицирани във всеки етап, както и преживяемостта при съответните комбинации
на лечението. HCC – хепатоцелуларен карцином; PST – състояние на ефективността на ECOG; CLT –чернодробна трансплантация; LDLT – чернодробна трансплантация на живи донори; RF – радиочестотна аблация; PEI
– интравенозно инжектиране на етанол; TACE – трансартериална хемоемболизация; OS – обща преживяемост.
(Adapted from Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2005, 42 (5): 1208-1236, с
разрешение на John Wiley and Sons, Inc.)
На базата BCLC стадиращата система може да се оцени ползата от приложената терапия в зависимост от стадия
на заболяването. При болни в стадий 0-А се очаква полза от хирургично лечение. В стадий B – голям мултинодален тумор със запазена чернодробна функция, болните имат по-добра очаквана преживяемост след трансартериална хемоемболизация. В авансирал С стадий – наличие на съдова инвазия или ектрахепатално разпространение, но със запазена чернодробна функция, се очаква полза от лекарственото лечение.
Таблица 2. Система за оценка по Child-Pugh
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Консенсусът на Американската хепато-панкреатично-жлъчна асоциация (актуализиран през 2010 г.)
потвърждава необходимостта от използване на различни системи при различните пациенти. Техните
консенсусни твърдения препоръчват използването на
TNM системата за прогнозиране на резултата след резекция или чернодробна трансплантация и схемата на
BCLC за пациенти с напреднала форма на HCC, които
не са показани за операция.
Системата за класификация на Child-Pugh е включена
в лечението на HCC, тъй като оценява състоянието на
основната чернодробна функция и влияе върху лечението.
ЛЕЧЕНИЕ
Хирургия
Хирургията остава единствената възможност за радикално лечение при НСС, но тя е приложима само в 5%.
Лечението на НСС се определя от два фактора: степен
на разпространение на тумора и тежест на основното
чернодробно паренхимно заболяване.
Лечение на локализирано заболяване
Частична хепатектомия. Само 13% до 35% са хирургически възможни. Малките тумори имат най-добри
резултати. Рецидивите най-често се наблюдават в
остатъчния черен дроб. Повторната хепатектомия е
възможна при 10% до 29% от пациентите. Оперативната смъртност е < 5%, но е по-висока при наличие на
цироза. Продължителността на преживяемостта без
рецидив е средно 40% или по-висока, а 5-годишните
проценти на преживяемост, достигащи до 90%, се съобщават при внимателно подбрани пациенти.
Следоперативната заболеваемост и смъртност са свързани със степента на оперативна резекция.
Основните постоперативни усложнения включват изтичане на жлъчка и плеврален излив.
Цялостна хепатектомия и чернодробна трансплантация: Трансплантацията е показана при пациенти с
тежка цироза или когато е необходима разширена резекция, оставяща минимален резерв на черния дроб.
Локорегионални терапии (ЛРТ) при първичен хепатоцелуларен карцином
Хепатоцелуларния карцином /ХЦК/ се среща предимно при пациенти с хронични чернодробни заболявания и ограничен чернодробен функционален резерв.
Поради тази причина, хирургичното отстраняване
на ХЦК е вариант само в 15-25% от случаите и нехирургичните методи играят сравнително голяма роля в
лечението на ХЦК. Сред често използваните нехирургични методи са аблационна терапия, транскатетърна
артериална хемоемболизация /ТКАХ/, лъчетерапия и
системна химиотерапия. В частност, аблационната терапия се превърна в основна, особено за ХЦК в ранен
стадий, поради възможността за отличен локален кон-
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трол и висок профил на безопасност.
Понастоящем използваните или нововъзникващите
методи на аблация включват перкутанна етанолова
инжекция /ПЕИ/, радиочестотна аблация /РЧА/, микровълнова аблация /МВА/, криоаблация и аблация
с високоинтензивен фокусиран ултразвук /HIFU/. От
тези методи в световен мащаб най-често използван е
РФА, като има изобилни данни по отношение на клиничните му резултати в сравнение с други аблационни
техники или чернодробна резекция.
Биоефекти на РФА
Променливият ток (300—1,000 kHz), излъчван от върха на РФ електрод, индуцира топлина, която достига
температури между 60-100 °C . Когато туморът е изложен на тази топлина почти незабавно това води до коагулационна некроза, която е необратима. Размерът на
аблационната зона, постиган от едно приложение на
наличните на пазара РФ уреди е 3-5 см в диаметър [1].
Поради възможната микроваскуларна инвазия, както
и микроскопичните сателитни нодули на ХЦК, в рамките на аблационната зона трябва да бъде включен не
само целият таргетен тумор, но и аблативните граници на 0.5-1.0 от перитуморната тъкан, за да се третира
„изцяло“ ХЦК.
Топлинният ефект също е в състояние да прекъсне микроваскулатния поток. Въпреки това, кръвния поток в
по-големите съдове често не е засегнат и поддържането на кръвен поток ограничава отлагането на топлина
и предпазва от по-нататъшното увеличаване на аблационната зона, което се нарича „the heat-sink effect“
(охлаждащ ефект).
Спирането на кръвния поток чрез РФА може лесно да
бъде преценено чрез използването на контрастно-усилен ултразвук (УЗ), компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) посредством показването на аваскуларни зони, където таргетният тумор е
бил налице. Въпреки това, резултатите от радиологичните изследвания показват несъответствия в сравнение с тези на патологичните изследвания, с тенденция
на надценяване.
Това надценяване би могло да бъде приписано на остатъчни микроскопични жизнени клетъчни гнезда,
които е невъзможно да бъдат засечени с настоящите
образни изследвания и са източник на последваща
локална туморна прогресия (ЛТП). От друга страна,
несъответствието би могло да се дължи на ограниченията на конвенционалния хистопатологичен анализ,
който не може да оцени топлинната фиксация или
апоптозата и може да доведе до надценяване.
Оптимални кандидати за РФА
По отношение на туморните параметри, много институции използват критериите от Милано (а именно –
единичен ХЦК < 5см в диаметър; множествени ХЦК <
3 на брой и всеки < 3 см в диаметър) като техен критерий за включване за РФА. Ограничението в броя на

туморите в случаи с множествени ХЦК може да зависи от няколко клинични съображения, като например
общото състояние на пациента и възможността да
понесе процедурата, опита и уменията на оператора,
както и времето на процедурата. Следователно, броят
на туморите, които биха могли да бъдат третирани в
една сесия, трябва да бъде определен въз основа на индивидуалната ситуация, въпреки че „не повече от три“
изглежда е най-широко приетия критерий.
По отношение на максималния диаметър на тумора,
има няколко фактора, които трябва да бъдат взети
предвид. Очевидно е, че РФА има ограничен капацитет за аблация на „голям“ тумор, но колко голям е
такъв тумор? Някои проучвания съобщават, че ХЦК
с диаметър < 2 см, което е и критерия за размер на
много ранен етап на стадиращата система на BCLC
(Barcelona Clinic Liver Cancer), показва отлични дългосрочни резултати с РФА. От хистопатологична гледна
точка, ХЦК < 2см е с по-голяма добре диференцирана големина, по-малко микросателитни лезии (3% от
случаите), които са обикновено в рамките на 5 мм от
тумора и с по-малка портална микроинвазия . Освен
това, РФА е технически лесно изпълнима за малки тумори, което би могло да допринесе още за намаляване
на заболеваемостта. Насоките за лечение, публикувани от BCLC групата през 2012 г., допускат аблация,
предшестваща резекция за малки ХЦК, освен в случаите, когато има възможност за трансплантация, което
е значителна промяна в предишните насоки. С оглед
на тези факти, може да се приеме, че РФА може да бъде
считана за first-line терапия за лечение на малки < 2 см
тумори, дори и ако резекцията е възможна опция.
Като се има предвид представянето на наличните напоследък уреди за РФА, припокриващите се аблативни
техники и аблативната граница, ХЦК, които са 5 или
повече см в диаметър, определено не трябва да бъдат
третирани само с РФА [15]. В такива случаи трябва да
бъдат обмислени други терапевтични методи или комбинирана терапия.
Тъй като е видно, че по-големият размер на тумора е
съпътстван от по-голяма честота на локална туморна
прогресия (ЛТП) след РФА, а постигането на по-голяма аблативна зона би повишило рисковете от усложнения, решението да се прибегне до РФА за ХЦК в тези
случаи трябва да бъде взето само след сериозно съобразяване с чернодробния функционален резерв на
пациента и наличието на други терапевтични методи.
Що се отнася до чернодробната фунция, пациентите
трябва да могат да понесат загубата на чернодробен
паренхим, причинена от аблацията, за да могат да
имат полза от премахването на тумора по отношение на преживяемостта. Следователно, пациентите с
Child-Pugh class C обикновено не са индицирани за
РФА. Противопоказанията на РФА са жълтеница, тенденция за непоправимо кървене, туморна инвазия на
портална вена и екстрахепатални метастази. Трябва да
бъдат взети предвид и достъпността на РФ електрода
под подходящо образно насочване и рисковете от възможни усложнения.

Усложнения на РФА
Bertot и колектив [20] правят преглед на 24 проучвания на РФА (9 531 пациенти) и съобщават за ниско
ниво на усложнения от 4.1% и смъртност от 0.15%.
Ниските нива на усложнения се докладват в рамките
на 5.0-8.9% [21]. Съобразно причините за тях, усложненията след РФА могат да бъдат класифицирани като
колатерално термално увреждане, директно механично нараняване или други различни усложнения.
Обикновеното колатерално термично увреждане
включва нараняване на гастроинтестиналния тракт с/
без перфорация, увреждане на диафрагмата, плеврален излив, стриктура на жлъчния канал, билом, нараняване на жлъчния мехур и чернодробен инфаркт,
причинен от съдово нараняване или тромбоза. Сред
честите усложнения, причинени от директно механично увреждане, са туморен сийдинг, тумурна руптура,
хемоперитонеум, хемо/пневноторакс и аневризма на
чернодробната артерия. Сред усложненията с други
причинители са чернодробен абсцес, изгаряне от подложката за заземяване и вазовагален рефлекс . Съобщават се и редки усложнения, като например хемобилия, формиране на бронхобиларна или плевробилиарна фистула, скоротечно интрахепатално туморно
разпространение, сепсис, чернодробна недостатъчност и сърдечна тампонада. Някои усложнения, като
например перфорация на дебело черво, чернодробна
недостатъчност, масирано кървене или сърдечна тампонада, биха могли да бъдат фатални. По-агресивните
лечения, като например използването на РФ генератор
с висока мощност или мултиплена електродна система, имат тенденция за по-високи съпътстващи усложнения [28, 29].
Дългосрочен ефект от РФА
Интрахепаталнен дистален редидив
Интрахепаталният дистален рецидив (ИДР) е доста
чест. Този тип рецидив е основно свързан със съпътстващо чернодробно заболяване и следователно нивата не са много по-различи от тези, съобщавани след
други терапевтични методи. Други проучвания показват кумулативни нива на ИДР от 10.4-26.3% след една
година на проследяване, 52.2-57.6% след три години
проследяване и 68.6-77.0% след пет години проследяване.
Обща преживяемост
Общите нива на преживяемост, съобщени от Shiina
и колектив са 96.6% и 27.3%, а тези съобщени от Kim
и колектив са 95.5%, 59.7% и 32.2%, съответно за 1, 5
и 10-годишните приблизителни кумулативни данни.
Тези разлики в общата преживяемост са прекалено
малки, за да бъдат считани за значителни. Други изследователи съобщават сходни нива в група пациенти в рамките на Критериите от Милано (87.0-99.0% на
първата година, 60.0-87.4% на третата година и 42.374.8% на петата година). Сред лошите прогностични
фактори в тези проучвания са напреднала възраст,
лош Child-Pugh клас, лош MELD Score, липса на анти211

вирусна терапия по време на проследяването, поява
на екстрахепатални метастази по време на проследяването, наличие на anti-HCV, по-голям туморен товар,
по-високо ниво на туморни маркери, ниско ниво на
серум албумин, наличие на портосистемни колатерални съдове, по-голям обем на слезката, лош резултат на
indocyanine green R 15, високо ниво на серум феритин,
ниски нива на серумен IGF-I и високо ниво на VEGF
в серума.
Въз основа на тези резултати, чернодробния функционален резерв и действието на съпътстващо чернодробно заболяване изглежда са основните фактори. Трябва
да се отбележи, че появата на LTP не оказва значително
влияние върху общите нива на преживяемост в различните проучвания, въпреки че, за да се правят конкретни заключения, са необходими още доказателства.
РФА може да бъде извършена едновременно с чернодробна резекция, когато размерът на тумора, броят и/
или разпространението превишават ограничението
на един от двата метода. Тази комбинация предоставя
възможност за излекуване, което иначе е невъзможно.
Съобщават се по-добри нива на преживяемост при
комбинация на РФА и чернодробна резекция. РФА
може да бъде комбинирана с други терапии.
Например РФА, в комбинация с трансартериална хемоемболизация (ТАХЕ), дава възможност за лечение
на по-големи тумори, които не могат да бъдат третирани само с РФА, като носи терапевтичен ефект и
в същото време намалява heat-sink ефекта [65]. Комбинация от РФА с ПЕИ, таргетираща особено рискова част на тумора, намалява колатералните термични
увреждания.
РФА може също да бъде използвана като мостова
(bridging) терапия преди чернодробна трансплантация. РФА може да намали жизнения туморен товар
като неоадювантна терапия, която не само подобрява
дългосрочния резултат, но и предпазва пациентите от
отпадане от списъка на чакащи и може дори да намали
степента на заболяването, като по този начин позволи на пациенти, които първоначално не отговарят на
критериите, да се възползват от трансплантация. Едно
изследване на Lu и колектив за ролята на РФА като
мостова терапия към чернодробна трансплантация
съобщава за ниво на отпадане от 5.8% след средно време на изчакване от 12.7 месеца. Въпреки това трябва
да се обръща внимание на възможността за екстрахепатално туморно разпространение в резултат на РФА
процедура.
По отношение на рецидивиращ ХЦК, РФА може да
предостави възможности за лечение, стига таргетните
тумори да могат да бъдат достигнати и са в рамките на
туморния размер. РФА може да бъде обмислена при
лечението на локални, както и при нови интрахепатални рецидиви след аблация, ТАХЕ, резекция или дори
трансплантация. В действителност РФА се използва
все повече в такива ситуации, като кохортните проучвания съобщават за нива на петгодишна обща преживяемост от 18-52%.
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Други аблационни техники
Перкутанна етанолова инжекция (ПЕИ)
ПЕИ терапията включва инжектиране на 99% дехидратиран етанол в тумора под УЗ насочване, за да се
причини „химическо изгаряне“ на ХЦК, както и облитерация на микроваскулатурата, захранваща тумора.
ПЕИ може да постигне нива на петгодишна преживяемост от 32-52% при ХЦК < 5 см при Child-Pugh клас
А пациенти. ПЕИ има недостатъка от необходимост
за множество сесии за третиране поради нехомогенното разпространение на етанол в тумора, неяснота
на аблационната зона и високо ниво на LTP (33% при
ХЦК < 3 см, 43% при ХЦК > 3 см).
Рандомизирани контролни проучвания, които сравняват ПЕИ и РФА при лечението на малки ХЦК, показва превъзходство на РФА по отношение на общата
преживяемост с 3-4 години [75, 76]. Наскоро стана налична прибираща се секционна игла, която спомага за
по-хомогенна етанолова перфузия. С помощта на това
устройство се постига пълен отговор при 90% от ХЦК
< 3 см. ПЕИ има предимства пред РФА по отношение
на възможността да се третира близо до чувствителни
органи и да бъде избегнат heat-sink ефектът, следователно, както бе споменато, ПЕИ може да бъде комбинирана с РФА, за да бъдат избегнати колатерални термални увреждания.
Микровълнова аблация
МВА има сходен принцип с РФА, но използва високочестотна (> 900 kHz) електромагнитна енергия и има
няколко предимства пред РФА. МВА има по-широка
зона на активно затопляне, което води до по-високи
температури в рамките на таргетната зона за по-кратно време на третиране и се влияе по-малко от heat-sink
ефекта.
В едно и също време могат да бъдат активирани няколко антени, което дава възможност за по-бързо третиране на големи или мултифокални тумори. Три кохортни проучвания съобщават нива на пълна аблация
от 89-94%, нива на LTP от 6-8% и нива на петгодишна
преживяемост от 51-57%, предимно при Child-Pugh
клас В цироза. Едно рандомизирано проучване сравнява МВА и РФА за малки ХЦК при 72 добре съпоставими пациенти. Нивата на пълна некроза са сходни
(89% за МВА и 96% за РФА), въпреки това дългосрочната преживяемост не е съобщена. Ретроспективни
изследвания не показват разлика в пълната некроза
или преживяемостта или по-добрата преживяемост
на РФА (49% спрямо 71% на третата година). Въпреки това споменатите проучвания използват предишно
поколение на МВА система и ново поколение система
с охлаждане на shaft, която е налична отскоро. Остава
неизвестно дали способността да се генерира по-голяма аблативна зона ще доведе до по-голяма преживяемост.
Криоаблация
Криоаблацията индуцира цитотоксичност въз основа

на циклично приложение на екстремно ниски температури (-20 до -40 градуса) вътре в тумора. Въпреки че
употребата на конвенционална криосонда е възможна
само след лапаротомия, скорошното постепенно намаляване на размера позволи перкутанна употреба.
Криоаблацията има предимства пред хипертермичната аблация, сред които относително ниска болка и добра визуализация чрез образно наблюдение. Въпреки
това има и недостатъци: 1. Аблационната зона на всяка
индивидуална сонда е в общи линии по-малка, следователно обикновено са необходими множество криосонди; 2. Зоната на пълна некроза се намира във варираща близост (4-10 мм или повече) вътре в ледената
топка, следователно трябва да се замрази по-голямо
количество от околния паренхим, за да се осигури достатъчна безопасна граница. Съществува притеснение
относно големия риск от усложнения, като масивен
кръвоизлив поради фракура от ледената топка, криогенно увреждане на близките органи и синдром на
криошок. Проучване от Adam и колектив, сравняващо
криоаблацията с РФА при 36 сходни пациенти с ХЦК
< 5 см, показва сходни нива на успех от лечението (80%
за криоаблация, спрямо 86% за РФА). LTP изглеждат
по-чести при криоаблацията (38% спрямо 17%), но
нивата на едногодишна преживяемост са сходни (66%
спрямо 61%). Проспективни проучвания, сравняващи
интраоперативна криоаблация и РФА, съобщават за
много по-високи нива на усложнения при криоаблацията (41% спрямо 3%).
Високоинтензивна фокусирана ултразвукова аблация
ВИФУЗ може да повиши тъканната температура чрез
фокусиране на УЗ вълни с висока енергия върху една
малка точка. В сравнение с всички други аблационни
терапии, ВИФУЗ аблацията има голямото предимство
на неинвазивност. Въпреки това ВИФУЗ аблацията
също има ограничението от по-дълга процедура и
акустична сянка от гръдния кош. Сянката от гръдния
кош причинява само намаляване на УЗ енергията, но
и термално увреждане на покривната мека тъкан, в
резултат на висока УЗ абсорбция от костния кортекс.
В едно проучване [93] изследователите правят частична резекция на ребрата, за да разрешат този проблем,
въпреки това системите от по-следващо поколение използват по-голям трансдюсер, за да разпространят УЗ
лъчите навън, като по този начин редуцират енергията
на повърхностното ниво или използват multielement
phased-array трансдюсер и активират селективно само
елементи, които кореспондират към междуребрените
пространства [94]. Тъй като полето на чернодробната ВИФУЗ аблация е все още в развитие, има няколко
проучвания, при които ВИФУЗ аблацията се прилага
при много напреднали или рецидивиращи случаи за
палиативни цели. WU и колектив [93] демонстрират
полза от гледна точка на преживяемост при група с
комбинирана терапия, която е получила ВИФУЗ аблация плюс ТАХЕ, в сравнение с групата само с ТАХЕ за
пациенти с авансирал ХЦК (ниво на преживяемост
след една година 42.9% спрямо 0%).
Chan и колектив [95] ретроспективно сравняват ВИ-

ФУЗ аблация и РФА за рецидивиращи ХЦК и съобщават за значителна тригодишна разлика в преживяемостта. Zhang и колектив [96] демонстрират, че
ВИФУЗ може да постигне пълна туморна некроза без
увреждане на съдове дори и когато ХЦК е локализиран
в близост до основни чернодробни съдове.
Обобщение и перспективи
Сред редица терапии за локална аблация, РФА е
най-често използваната в световен мащаб и е придобила широко приемане като безопасна и ефективна терапевтична опция от първа линия за ранен или много
ранен стадий на ХЦК. За ХЦК на много ранен стадий,
въпреки високото ниво на локален рецидив, РФА изглежда превъзхожда, или поне е еквивалентна, на резекция поради нейната сравнима дългосрочна преживяемост, по-малка заболеваемост, по-кратък болничен
престой и по-голямо запазване на чернодробен паренхим. За ХЦК по-голям от 2 см, РФА може да допринесе
до терапия с почти пълно излекуване, когато е комбинирана с ТАХЕ. Освен това РФА може да бъде използвана като компонент на стратегия за мултимодално
лечение за по-напреднали или рецидивиращи случаи
и може да играе роля като мостова терапия за пациенти, които чакат за трансплантация.
Въпреки че понастоящем РФА играе доминираща роля
в локалната аблационна терапия за ХЦК, употребата
на РФА е все още ограничена при лечението на големи
тумори и някои тумори с високорискова локация. За
да се превъзмогнат настоящите ограничения на РФА,
се развиват други аблационни техники с потенциални предимства пред РФА и е важно непрекъснато да
се преценява дали другите техники имат предимство
пред РФА за пациенти с ХЦК.
В следствие на бързото технологично развитие, ХЦК,
открити от сегашните модерни образни техники, стават все по-малки, което може да бъде дори няколко
милиметра в диаметър. Тази тенденция изглежда ще
напредва още по-бързо и без съмнение ще бъде от
полза за увеличението на преживяемостта на пациентите с ХЦК. Смятаме, че минимално или неинвазивните аблационни терапии биха могли да бъдат оптималните методи, които да отговорят на тази промяна
на парадигмата, следователно ще бъдат с по-голямо
значение в бъдеще, отколкото са днес.
Хемоемболизация и радиоемболизация
Хемоемболизацията и радиоемболизацията са в основата на лечението на пациенти с хепатоцелуларен
карцином, които не могат да получат потенциално
лечебни терапии като трансплантация, резекция или
перкутанна аблация. Те се различават по механизъм
на действие (исхемия и повишено цитотоксично излагане на лекарството за хемоемболизацията, вътрешно
облъчване за радиоемболизация) и могат да таргетират различни пациентски популации.
Хемоемболизацията с цитотоксични натоварени с
лекарство перли (DEB-TACE) е по-стандартизирана,
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въпреки че не задължително е по-ефективния начин
за изпълнение на хемоемболизация. Циторедукцията се постига при повечето пациенти, но може да се
постигне и пълна туморна аблация, която да доведе
до удължена преживяемост. Доказателства от първо
ниво подкрепят употребата на хемоемболизация за
лечението на пациенти в ранни и средни стадии, докато доказателства от второ ниво подкрепят употребата
на радиоемболизацията за лечение на пациенти в междинни до напреднали стадии. Подборът на най-добрите кандидати и за двете техники е все още в развитие,
с което се занимават текущите клинични проучвания.
Хемоемболизация
Конвенционални процедури
ТАХЕ се състои от различни процедури, които целят
да повишат излагането на туморните клетки на цитотоксични агенти и да индуцират исхемична некроза. При конвенционалната ТАХЕ това е съпътствано
от секвенционална интраартетриална инжекция на
химиотерапевтични агенти, смесени с Lipiodol и емболизиращи частици. Широкият набор от налични
лекарствени носители, цитотоксични агенти и емболизиращи частици води до множество вариации в
световен мащаб. Смята се, че емулгирането при Lipidol
увеличава вътретуморната ретенция на цитотоксични
агенти, въпреки че всички използвани медикаменти
(doxorubicin, mitomycin C, doxorubicin и cisplatin) са
силно хидрофилни. Това е следвано от емболизация
на таргетните съдове с gelfoam, който е силно хетерогенен на размер или от наскоро калибрирания поливинил алкохол или желатинови частици акрилен кополимер. Употребата на калибрирани частици нараства в
световен мащаб, тъй като те могат да бъдат подбирани
по размер съобразно таргетния съд.
Мястото, където се поставя върха на катетъра, и степента на постигане на стаза на кръвния поток определят обема на нетуморния черен дроб, който е засегнат
и степента на деартеризация и, следователно, оказват
влияние на крайния резултат.
Препоръчват се суперселективна катетъризация и пълна стаза, за да се
постигне максимална полза. Пълен отговор се наблюдава рядко след една сесия на конвенционална ТАХЕ и
могат да бъдат планирани повторни сесии на предварително планирани интервали въз основа на получения отговор.
Този подход „при поискване“ при повторните ТАХЕ
се препоръчва в наши дни поради благоприятния
профил на безопасност. Следователно пациентите се
оценяват на всеки 6-8 седмици и допълнителни ТАХЕ
сесии се изпълняват само ако контрастно-усилените
зони, които разкриват туморна активност, се наблюдават в cross-sectional образи.
Конвенционалната ТАХЕ е в голяма степен безопасна
процедура, често последвана от странични ефекти,
които рядко са тежки. Най-честият (40% от пациентите) е постемболизационният синдром, който се
състои от леко и преходно гадене, коремна болка и

214

фебрилитет. Често се среща временно понижение на
чернодробната функция, но остра чернодробна декомпенсация (асцит, енцефалопатия или жълтеница) се
съобщава само при 0.1-3.0% от процедурите. Жлъчни
и гастроинтестинални усложнения се съобщават, съответно, при 2-10% и 1-5% от пациентите.
Сред другите усложнения са чернодробен абсцес при
пациенти със съдово увреждане от многократна интраартериална химиотерапия и туморна руптура. Нивата на смъртност варират широко между 0.003% до
10% в различните серии, но когато са подбрани подходящите пациенти и процедури, конвенционалната
ТАХЕ е високо безопасна техника.
Доказателствата, които подкрепят употребата на конвенционална ТАХЕ за нерезектабилни ХЦК, са две
рандомизирани контролирани проучвания при пациенти със запазена чернодробна функция. Три метаанализа впоследствие потвърдиха, че конвенционалната
ТАХЕ подобрява нивата на преживяемост на нерезектабилните ХЦК пациенти. Според западните насоки
ТАХЕ е индикирана при пациенти с ХЦК в междинен
стадий, т.е. такива с мултиплен ХЦК, сравнително запазена чернодробна функция, липса на онкологично
свързани симптоми и без доказателства за васкуларна
инвазия или екстрахепатално разпространение.
Въпреки това около половината от пациентите, подбрани в тези два позитивни изпитвания, са били вероятни пациенти в ранен етап, при който аблацията
е считана за неподходяща. В действителност обхватът
на пациенти, третирани с ТАХЕ в клиничната практика, силно надвишава границите на интермедиерния
стадий и съобщаваната преживяемост от 8 до 26% на
петата година.
Сред 4966 японски пациенти без васкуларна инвазия,
екстрахепатални метастази или предишно лечение,
които са получили супраселективна конвенционална
ТАХЕ, средното ниво на преживяемост е 3.3 години.
Въпреки това, когато средната преживяемост се докладва съобразно стадия на тумора, тя варира от 16 до
45 месеца в ранен стадий, от 15.5 до 18.2 в междинен
стадий и от 6.8 до 13.6 в напреднал стадий.
Чернодробният функционален резерв е ключов за оптималния подбор на кандидати. Конвенционалната
ТАХЕ трябва да бъде контраиндицирана при пациенти с декомпенсирана цироза. Скорошен консенсус
от панел експерти препоръчва серия на абсолютни и
относителни противопоказания за ТАХЕ, сред които
коморбидност, чернодробна енцефалопатия, лош общ
статус, намален или липсващ портален венозен поток,
билиарна обструкция и големи/масивни тумори.
ТАХЕ е също контраиндицирана при пациенти с клонова или главна портовенозна тромбоза (PVT), тъй като
оклузия на артериален кръвен поток може да индуцира
чернодробна недостатъчност. Въпреки че суперселективна ТАХЕ може и да не вреди на селектирани пациенти със сегментна PVT [11, 26], клиничната полза не е
специфично демонстрирана в тази популация.

Туморният отговор след конвенционална DEB-TACE
трябва да бъде оценен като се използват критериите
на EASL или модифицираните RECIST критерии, които трябва да вземат предвид туморното свиване, както и туморната некроза. Пациенти, които не показват
туморен отговор скоро след като ТАХЕ е извършена,
имат значително по-лоша прогноза. Ако не се постигне пълна туморна некроза след първата сесия с ТАХЕ,
е оправдан втори опит, тъй като захранващите артерии може да са били пропуснати.
Въпреки това пациенти, които не отговарят на две последователни сесии с ТАХЕ, трябва да бъдат преценени за алтернативни терапии, включително RE или системния агент Sorafenib. Алгоритмите за вземане на решение, базирани на резултати, които вземат предвид
промени в чернодробната фунция, нива на трансаминаза и туморен отговор, трябва да бъдат валидирани
проспективно преди да могат да бъдат препоръчани за
клинична употреба.
Концепцията за DEB-TACE е да зареди емболизиращи частици с различни видове химиотерапевтични
агенти и да ги достави интраартериално по начин,
подобен на този на конвенционалната ТАХЕ. Веднъж
инжектирани близо до тумора, и наред с нейния исхемичен ефект, бавното и контролирано освобождаване на медикамента в туморната среда може да засили
антитуморното действие. Две частици са налични на
пазара – DC Bead microspheres (Biocompatibles, UK) и
HepaSphere ß (BioSphere Medical, Inc.. USA), които могат да бъдат натоварени с доксорубицин за лечението
на ХЦК.
DEB-TACE, като цяло, също се понася добре и не е изненадващо, че спектърът на нежеланите ефекти е подобен на конвенционалната ТАХЕ. Основните усложнения, сред които чернодробен абсцес и чернодробна
недостатъчност, се появяват при 4-10% от пациентите.
Необратима чернодробна недостатъчност и смърт,
свързана с лечението, се докладват при 1.6 и 0.96% от
пациентите в проспективните клинични проучвания.
Този метод има по-благоприятен фармакокинетичен
профил, отколкото конвенционалната ТАХЕ, което
води до по-малко системни нежелани реакции поради
намаленото системно излагане на доксорубицин.
Интересно е, че пациенти с по-напреднало заболяване
понасят DEB-TACE по-добре, отколкото конвенционалната ТАХЕ, въпреки че тази информация трябва да
бъде интерпретирана предпазливо, тъй като пациентите с лоша чернодробна функция са изложени на висок риск от усложнения, независимо от използвания
метод на ТАХЕ.
Пациентският профил е подобен за конвенциналната
DEB-TACE, но частичната полза по отношение на преживяемост не е показана за DEB-TACЕ. В едно голямо
рандомизирано проучване основните крайни точки
(превъзходство на DEB-TACE за постигане на обективен туморен отговор на шестия месец и по-малко сериозни нежелани ефекти, свързани с лечението през

първите 30 дни) не бяха постигнати.
Въпреки това нивото на отговор е леко повишено (52%
спрямо 44%) и времето за прогресия е малко по-дълго
(7.1 спрямо 6.4 месеца) при използване на DEB-TACE,
в сравнение с конвенционална ТАХЕ. В едно проспективно рандомизирано сравнение между DEB-TACE и
TАХЕ, нивото на обективен отговор на деветия месец,
съгласно критериите на EASL, е по-високо в групата на
DEB-TACE (55% спрямо 44%), но преживяемостта на
дванадесетия месец е подобна (85.3 спрямо 86%).
Въпреки тази липса на сравнителна ефективност,
DEB-TACE предоставя начин за изпълнение на ТАСЕ
по един по-стандартизиран начин и това показва,
че когато са подбрани оптималните пациенти, ползотворните ефекти от ТАСЕ могат действително да
предизвикат този на перкутанната аблация. Скорошни доклади от два центъра с голям опит за около 300
пациенти в ранен и междинен стадий показват нива
на 3- и 5-годишна преживяемост от съответно 62-66%
и 22-38%.
Радиоемболизация
Процедурите, при които се използват интраартериално инжектирани радиоактивни микросфери за селективно вътрешно облъчване (СВОЛ) се наричат също
радиоемболизация (РЕ). Най-важната разлика между
РЕ и ТАХЕ е механизмът на действие, а именно – облъчване срещу исхемия/химиотерапия.
При РЕ радиоактивни изотопи, носени от микрочастици, се вкарват в туморната васкулатура. Yttrium-90
(90Y) е най-често използваният изотоп. Като чист излъчвател на бета-лъчи, той има късо проникване на
тъканта (2.5 мм).
На пазара са налични два типа микросфери – SIRSpheres (Sirtex Medical Limited, Australia), направени от
смола и TheraSphere@ (Biocompatibles, UK), направени
от стъкло. За разлика от по-големите от 100 микрона
частици, използвани в ТАХЕ, които обтурират захранващите тумора съдове, много по-малките частици
(25-35 микрона) се използват при РЕ, за да се достигне
туморната микроваскулатура. След имплантирането,
нискодозова брахитерапия се прилага върху тумора
по време на процеса на радиоактвен разпад (периодът
на полуразпад на 90Y е 64.2 ч).
Поради липсата на макроемболичен ефект и необходимостта от излолзация за защита от радиация, РЕ
може да бъде извършена дори и като амбулаторна
процедура. Въпреки това, поради малкия размер на
частиците, който им позволява да заобиколят туморния филтър, ако има големи артериовенозни връзки
и високата чувствителност на гастроинтестиналния
тракт, трябва да се направи симулация на действителното лечение 1-2 седмици преди РЕ. Пациентите могат
да бъдат преценявани за РЕ само ако степента на артеровенозно шънтиране към белия дроб е ограничена
(обикновено по-малко от 20%) и няма възможност микросферите да достигнат гастроинтестиналния тракт.
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Освен това, въз основа на липсата на значителен исхемичен ефект, сегментни, лобарни и дори третирания
на цял черен дроб могат да бъдат извършвани безопасно. И накрая, за разлика от предварително планираните по график или повторните процедури (фиксирани
или при поискване) на ТАХЕ, пациентите обикновено
получават една РЕ процедура.
РЕ се понася добре, въпреки че може да се появи лека
умора при пациенти с напреднал ХЦК [44]. Сред редките, но потенциално тежки увреждания в резултат на
облъчването на нетуморните тъкани, са пневмония,
холецистит, гастроинтестинални язви и чернодробно
увреждане. Чернодробната токсичност е най-предизвикателният нежелан ефект.
Съобщават се различни случаи на чернодробна декомпенсация, сред които асцит (0-18%) или енцефалопатия (0-4%). Предизвиканото от радиоемболизация
чернодробно заболяване (ПРЧЗ) е отличителна форма
на чернодробна декомпенсация, която води до поява
на жълтеница и асцит, които се появяват 4-8 седмици
след РЕ. Появата на ПРЧЗ при пациенти с цироза е
9.3% в най-голямата съобщавана серия. За да бъде избегнато ПРЧЗ, пациентите трябва да бъдат преценявани за РЕ само при наличието на запазена чернодробна
функция, а именно – при липса на скорошна история
на асцит или чернодробна енцефалопатия и общо
ниво на билирубин < 2 mg/dL 1541. Нивото на доставеното облъчване на нетуморния чернодробен паренхим трябва да бъде ограничено, съгласно различните
алгоритми.
Туморното свиване се наблюдава почти винаги след
РЕ, въпреки че може да отнеме месеци, за да се появи,
със средно време на отговор от шест месеца. По смесените критерии на отговор (размер и некроза), нивата
на туморнен отговор варират между 40 и 90% с нива на
контрол на заболяването в таргетираните лезии от 80100%. Времето за отговор, като се вземе предвид съдовото усилване, се появява по-рано – около 2 месеца от
времето на РЕ.
Както при ТАХЕ, туморните респондери имат значително удължена обща преживяемост [58]. Все още не
са публикувани рандомизирани контролирани проучвания, които да сравняват РЕ с други терапии, но може
да бъдат събрани доказателства от големи, добре характеризирани, кохортни серии.
В общи линии, в ретроспективни анализи на самостоятелни институции се докладва еквивалентна
преживяемост след ТАХЕ и РЕ. В най-голямото сравнително проучване всички видове нежелани ефекти,
нива на отговор и време за прогресия са били по-добри при РЕ, отколкото при конвенционалната ТАХЕ,
но нивата на обща преживяемост не са били различни. Качеството на живот се съобщава като по-добро
след РЕ, в сравнение с ТАХЕ, основно поради липсата
на постемболизационен синдром, въпреки че това наблюдение се поставя под съмнение от скорошни, все
още непубликувани, резултати от нашата група.
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За пациентите, които са добри кандидати за ТАХЕ
(тези, с малко чернодробни нодули, които могат да се
третират супраселективно), РЕ е малко вероятно да
подобри дългосрочните резултати като обща преживяемост и потенциални преимущества, като по-малко
интензивно проследяване или по-добра поносимост,
което не би оправдало големи по мащаб сравнителни
изпитвания. Въпреки това други потенциални индикации, които все още се считат за обект на изследване,
се целят в тази подгрупа от пациенти.
Първата е пълна аблация за нодули, които не са кандидат за пекутанна аблация. Много висока доза на облъчване може да бъде доставена чрез суперселективна
РЕ с постигане на пълна некроза при 90% от туморите
< 3см и 33% от туморите > 5см.
Втората е мостова терапия в опит да се избегне отпадане от листата на чакащи за чернодробна трансплантация, тъй като се докладва много дълго средно време за
прогресия от 25.1 месеца (95% CI 8-27 месеца) след РЕ.
Третата е използването на РЕ като downstaging терапия. Туморното свиване, последващо РЕ, може да даде
възможността големи тумори да достигнат размера,
при който аблацията е по-ефективна (< 3 см) и може да
спомогне пациенти, извън критериите от Милано, да
достигнат тази крайна точка. Освен това чрез устойчиво освобождаване на прорегенеративни фактори,
лобарна РЕ може да индуцира колатерална лобарна
хипертрофия, която спомага за резектабилността. От
35 пациенти на етап UNOS T3, лекувани с РЕ, 66% са
били приведени до стадий Т2, където биха могли да
бъдат индицирани резекция, РФА или трансплантация. В сравнение с ТАХЕ, привеждането от UNOS T3
до Т2 стадий е постигнато по-често с РЕ (58% спрямо
31%, а общата преживяемост е в полза на РЕ.
В по-скорошни серии, при които 29% от 21 пациенти,
в стадий UNOS T3, на по-късен етап преминават през
резекция или трансплантация, тригодишната преживяемост е 75%. Тези три потенциални индикатора покриват области на терапевтична несигурност, тъй като
липсва силно научно доказателство, което да подкрепя
конвенционално използваната ТАХЕ.
Повечето от пациентите, понастоящем третирани с
РЕ, са лоши кандидати за ТАХЕ поради голям туморен товар, наличие на васкуларна инвазия или липса
на отговор на предишни ТАХЕ или DEB-TACE. Другата терапевтична алтернатива за тези пациенти е системният агент Sorafenib въз основа на рандомизирано
контролирано изпитание, което доказва, че Sorafenib
удължава преживяемостта на пациенти с ХЦК.
Важна маргинална полза за преживяемост може да
бъде очаквана при тези пациенти с напреднал ХЦК,
при които е постигнат обективен туморен отговор,
тъй като съобщаваното ниво на 3-годишна преживяемост е 25%. Въз основа на тези резултати и по-добрата поносимост на РЕ в сравнение със Sorafenib, гореописаните индикации са приети за стандарт в много
рефериращи центрове. Един нов експертен консенсус

показва, че РЕ може да бъде терапия от първа линия за
подгрупа на пациенти в междинен стадий, които имат
добре запазена чернодробна функция (Child A) и висок туморен товар (beyond the up-to-7 rule).
Обобщение
Интраартериалните терапии ТАХЕ и РЕ са основни
методи за лечението на пациенти с ХЦК, които не могат да получат такова в други случаи. Добрите туморни
отговори обикновено се наблюдават, когато намален
брой не много големи тумори се емболизират по селективен начин (в най-добрия случай чрез отдалечен
захранващ съд). Въз основа на 3 метаанализа, конвенционалната ТАХЕ е стандарт за лечение на пациенти с
ХЦК в междинен стадий.
Напоследък DEB-TACE се превърна в по-стандартизиран начин за изпълнение на ТАХЕ със сходни резултати и по-малко системни ефекти. РЕ е форма на
брахитерапия за чернодробни тумори, при които източникът на радиация трябва да постъпи в туморната
васкуларна мрежа. За разлика от конвенционалната
ТАХЕ, доказателствата, подкрепящи употребата на РЕ
за лечение на пациенти с ХЦК, идва от последователни
серии с големи кохорти, които включват пациенти с
по-напреднал ХЦК, неподходящи за други локорегионални терапии или неотговорили на ТАХЕ.
ТАХЕ и РЕ не трябва да се смятат за конкуриращи се
терапии, а по-скоро за допълващи се инструменти. За
пациентите с малки до средни по размер тумори, които могат да бъдат третирани поотделно, ТАХЕ може
да бъде предоставена в повечето центрове. РЕ може
да бъде алтернатива на повторни ТАХЕ за пациенти,
които не отговарят на първоначалната ТАХЕ и първа опция за тези, които са лоши кандидати за ТАХЕ,
основно с ПВТ, но все още имат добра чернодробна
функция. Комбинацията от ТАХЕ и РЕ със системни
агенти е обект на проучване в големи рандомизирани
проучвания. С тези и други проучвания, клиничните
индикации и специфичните пациенти, идеално подходящи за тези палиативни интервенции, ще продължават да бъдат реферирани.
На този етап няма данни за полза при прилагане на
адювантна или неоадювантна терапия при локализирано заболяване. Проучването STORM изследва ползата от приложение на Sorafenib след резекция или
радиофреквентна аблация при пациенти с ХЦК. На
1-вата година не се установява разлика в свободния от
рецидив интервал.
Лечение на локално авансирало и метастазирало заболяване
В авансирал стадий на заболяването, освен палиативни нехирургични техники, като трансартериална хемоаблация и радиотерапия, трябва да се вземе
предвид и системната терапия. ХЦК е релативно резистентен на химиотерапия и високо резистентен на
цитотоксична химиотерапия. В допълнение химотерапията при тези болни е с лоша поносимост, поради

често подлежаща чернодробна цироза, цитопениите и
непредвидимата фармакокинетика, поради нарушената чернодробна функция. Клинични проучвания
оценяват приложението на цитотоксична химиотерапия като Doxorubicin, като е докладвана ниска степен
на отговор към лечението 4-10% и липсват доказателства за полза в общата преживяемост. Подобни са и
резултатите от приложение на Cisplatin. В миналото
Doxorubicin е бил стандарт за лечение на нерезектабилен ХЦК, въпреки високата му токсичност. В клиничната практика кумулативните дози от повече от 400
mg/m² значително увеличават риска от кардиологични
усложнения и кардиомиопатия.
По-добър туморен отговор се наблюдава при прилагане на комбинирани режими – XELOX, GEMOX, но
и при тях липсва полза по отношение на общата преживяемост.
Процесът на пролиферация и метастазиране на ХЦК
се свързва с отделяне на VEGF и PDGF. Две клинични проучвания във фаза III са установили ползата от
приложението на Sorafenib при пациенти с авансирал и/или метастатичен хепатоцелуларен карцином.
Sorafenib е орален, мултитаргетен инхбитор на тирозин киназа, който блокира VEGF, PDGF и c-Kit, както
в туморните клетки, така и в околните ендотелиални
клетки. По този начин той потиска туморната пролиферация и ангиогенеза. В мултицентровото, рандомизирано, двойно-сляпо, фаза III, клинично проучване
SHARP е изследвана ефикасността от приложението
на Sorafenib спрямо плацебо при пациенти с авансирал
ХЦК. Включени са 602 пациенти в добро общо състояние и запазена чернодробна функция, разпределени
1:1 за приложение на Sorafenib 400 mg два пъти дневно
или плацебо. Средната обща преживяемост е сигнификантно подобрена в рамото със Sorafenib (10.7 vs 7.9
mo, HR= 0.69, p < 0.001).
Sorafenib е стандартна системна терапия за пациенти
със запазена чернодробна функция и авансирал и/или
метастатичен ХЦК, както и за болните в междинен
стадий, прогерсирали след TACE. Sorafenib се толерира
добре с ограничени странични ефекти, като най- често
срещаните са диария, повишено артериално налягане
и синдром ръка-крак.
В случай на прогресия на заболяването със Sorafenib,
като одобрена опция за втора линия на лечение при
пациенти със запазено общо състояние и чернодробна функция е друг инхибитор на мултитирозин киназа
– Regorafenib. Клиничната ефикасност и безопасност
на Regorafenib са оценени в международно, многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване фаза III (RESORCE) при пациенти с хепатоцелуларен карцином, които преди това са
лекувани със сорафениб. Общо 573 пациенти с ХЦК
са рандомизирани – 2:1 да получават или 160 mg регорафениб перорално веднъж дневно или плацебо за
3 седмици на терапия, последвано една седмица терапевтична почивка. Приложението на Regorafenib води
до статистически значимо подобрение на OS в срав-
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нение с плацебо, с коефициент на риск 0,624 [95% CI
0,498, 0,782], p = 0,000017 и медиана на OS 10,6 месеца,
спрямо 7,8 месеца.
В случай на прогресия на втора линия на лечение или
непоносимост към медикамента, в съображение са
най-добри поддържащи грижи или участие в клинично проучване.
Приложението на chekpoint инхибиторите навлиза и
в лечението на ХЦК. Инхибиторите на PD-1-протеина
показват обещаваща клинична активност като лечение от втора линия на хепатоцелуларен карцином във
фаза 1/2 проучвания. При все това те се свързват със
степен на отговор между 15 и 20% във фаза 3 проучвания на лечение с монотерапия за първа и втора линия
на ХЦК, като не се наблюдава сигнификантно подобрение на общата преживяемост.
Aнти-PD-1 IgG4 моноклоналното антитяло Nivolumab
показва продължителен отговор в проучването
CheckMate 040 – 9,9 месеца при 20% от пациентите,
лекувани със Sorafenib, или като първа линия на лечение, независимо от PD-1 р рецепторния статус. Деветмесечна обща преживяемост се наблюдава при 74% от
пациентите.
Няколко активни вътрешни пътища на имунна евазия, включително свръхекспресия на съдов ендотелен растежен фактор (VEGF), са свързани с генезата и
прогресията на рака на черния дроб. Анти-VEGF терапиите намаляват VEGF-медиираната имуносупресия
в тумора и неговата микросреда и могат да подобрят
ефикасността на анти-PD-1 и анти-PD-L1 инхибиторите чрез обръщане на VEGF-медиирана имуносупресия и промотиране на Т-клетъчна инфилтрация в туморната тъкан.
Атезолизумаб селективно таргетира PD-L1, за да предотврати взаимодействието му с рецептори PD-1 и B71, като по този начин намалява Т-клетъчната инхибиция и възстановява имунния отговор към тумора. Бевацизумаб е моноклонално антитяло, което е насочено
към VEGF, като така инхибира ангиогенезата и тумор-

ния растеж. Бевацизумаб показва степен на отговор
от 13 до 14% във фаза 2 проучвания като монотерапия
при пациенти с авансирал ХЦК. В глобалното, многоцентрово, фаза 3, проучване IMbrave150 на атезолизумаб плюс бевацизумаб при пациенти с нелекуван нерезектабилен хепатоцелуларен карцином се сравнява
безопасността и ефикасността на атезолизумаб плюс
бевацизумаб в сравнение със сорафениб при пациенти с нерезектабилен хепатоцелуларен карцином,
които преди това не са получавали системна терапия.
Наблюдавани са приемлив профил на токсичност и
обещаваща антитуморна активност, с обективна честота на отговор от 27.3% и средна продължителност на
отговора (при наличие на такъв) от 6 месеца при 88%.
Комбинацията атезолизумаб и бевацизумаб подобрява както свободната от прогресия преживяемост, така
и общата преживяемост, поради което получи одобрение от FDA и EMA за първа линия на лечение на пациенти с авансирал ХЦК и предстои да навлезе в рутинната практика и у нас.
Лъчетерапия
Хепатоцелуларният карцином е лъчечувствителен
тумор. Основният недостатък е ниският толеранс на
съседния нормален черен дроб и трудността за локализация на тумора.
Последни технологични и концептуални разработки
в областта на ЛЛ, като модулирано по интензитет ЛЛ
(МИЛЛ, IMRT), IGRT и стереотактичнo ЛЛ (SBRT),
повишиха възможностите за провеждане на ЛЛ. При
по-точно очертаване на клиничните мишенни обеми
и възможността за по-прецизно доставяне на планираната лечебна доза в тях, бе възможно щадене на
нормалната чернодробна тъкан от облъчване с висока
доза.
Съгласно ТNМ класификацията от 2017 г. (5), като
основен анатомотопографски стадиращ метод,
лечебното поведение се съобразява и с прогностичните фактори, отбелязани за всяка онкологична
локализация.

Таблица 3. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при първичен чернодробен
рак по TNM класификацията в сила от 2017 г.

Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани
със средата

Основни

Голяма инвазия на съдовете;
Микроваскуларна инвазия;
Степен на диференциация.

Фиброза на остатъчния черен дроб;
Състояние на пациента и чернодробната му функция;
Степен на портална хипертенция.

Наличие на остатъчен тумор след
резекция, аблация
или емболизация.

Допълнителни

AFP
DCP/PIVKA II

Активен хепатит
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Нови и обещаващи

Генетичен профил (5.gene score);
Маркери за стволови ракови
клетки;
Циркулиращи микро РНК, ДНК.

IGF1, комбиниран с CLIP;
Регулаторен Т-клетъчен C реактивен
протеин (CRP);
IL10;
VEGF;
Съотношение неутрофили/лимфо-цити;
Mn SOD (magnesium superoxide
dismutase).

За пациенти с хепатоцелуларен карцином, които се лекуват с перкутанно ЛЛ с или без транскактетърна химиоемболизация, степента на локален контрол варира
от 40% до 90%, а средната преживяемост – от 10 до 25
месеца (6).
Показанията за провеждане на стандартно фракционирано перкутанно ЛЛ са: по-големи първични тумори, облекчаване на тромбоза, предизвикана от тумор
на порталната вена, обструктивна жълтеница, неуспех
на предишна транскатетърна химиоемболизация за
контрол на прогресията на заболяването и като компонент на комбинирано лечение с транскатетърна химиоемболизация (7, 8).
Мишенни обеми – Туморен обем, Клиничен мишенен
обем, Планиран мишенен обем, свръхдозиране (бууст), осигурителни зони
Туморният обем се определя чрез компресия на абдомена по СТ с контрастна материя или МRI или чрез
използване на фидюшъли. Клиничният мишенен обем
включва макроскопското разпространение на болестта и се определя с осигурителна зона 1 см около ТО.
ПМО включва КМО и осигурителна зона минимум
5 мм. При екстракраниална радиохирургия ПМО –
3-5мм от ТО.
Предписване на лечебни дози – размер на дневната
фракция, обща доза, общо лечебно време, биологично
еквивалентна доза.
Seong et al. съобщават за локален отговор от 67% след
средна доза от 51,8 ± 7,9 Gy за пациенти, при които не
е проведена транскактетърна химиоемболизация и са
били лекувани с конформно ЛЛ. Dawson et al. ескалират лъчелечебните дози при нерезектируем хепатоцелуларен карцином и наблюдават, че пациентите, които получават дози > 70 Gy, имат по-добри резултати
и средна преживяемост > 16.4 месеца. Изглежда, че
по-високите дози на ЛЛ водят до по-добър локален
отговор. Въпреки това трябва да се внимава с наличието на хепатит или цироза, тъй като това може да
доведе до влошаване на чернодробната функция. Толерантните дози за черния дроб варират от 40 до 60 Gy
в зависимост от размера на засегнатата чернодробна
тъкан.
Проспективните клинични изпитвания за SBRT при
хепатоцелуларен карцином са показали висок локален
контрол (ЛК), вариращи от 87% до 100% за 1 до 3 годи-

ни. Локалният контрол може да намалее леко до 82%
при пациенти с по-лоша чернодробна функция. Доказателства за безопасността и ефикасността на SBRT
при хепатоцелуларния карцином са най-силните при
пациенти с добре компенсирана цироза. През 2006 г.
Mendez-Romero et al. съобщават първите перспективни доказателства за чернодробна SBRT, демонстриращи обещаващ ЛК и безопасност при пациенти с хепатоцелуларен карцином (15). Проспективно проучване,
фаза II, на Kang et al при 47 пациенти с хепатоцелуларен карцином показва отличен 2-годишен ЛК от 95%
след SBRT със средна обща доза от 57 Gy (от 42-60 Gy)
в 3 фракции (16). Проучването на Bujold A. Et al. през
2013 г. при 102 пациенти с хепатоцелуларен карцином,
с 6 фракции SBRT до средна обща доза от 36 Gy (от
24-54 Gy), показа отличен 1-годишен ЛК от 87%. Това
проучване съобщава за хепатотоксичност при 30% от
пациентите и 7 (7%) смъртни случая. Този повишен
процент на смърт, може да бъде свързан с лекуваните големи туморни обеми и големия брой пациенти
(55%) с тромбоза на порталната вена, което е известен
независим лош прогностичен фактор.
При средно проследяване от 28,7 месеца, Kwon et al.
ретроспективно демонстрираха 3-годишен локален
контрол от 67,5% и ОП от 58,6% при 42 болни с хепатоцелуларен карцином, лекувани със средна доза от 33
Gy (от 30-39 Gy) за 3 последователни дни. Su et al. при
132 болни с малки хепатоцелуларни карциноми, лекувани с SBRT от 42 до 46 Gy за 3 до 5 последователни
дни, показват 5-годишна преживяемост без прогресия
и ОП, съответно, 36,4% и 64,3%; обаче не се отчитат
дългосрочни данни за ЛК след 1 година.
Лъчеви реакции
Острите реакции от ЛЛ са: умора, преходно повишаване на чернодробните показатели, гадене и повръщане
(главно за тумори в левия лоб на черния дроб), треска
и панцитопения.
Субакутните и късни усложнения включват чернодробна недостатъчност, радиационен пневмонит и стомашно-чревно кървене (особено внимание трябва да
се обърне при тумори, разположени в долната част на
десния лоб на черния дроб, където се намира дванадесетопръстникът и тънкото черво и дозите не трябва да
надхвърлят 50 Gy).
Чернодробната недостатъчност може да бъде избегната чрез ограничаване на дозата на радиация до риско-
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вите органи, както е споменато по-горе.
Проследяване
При пациенти в ранен стадий с радикална хирургична
интервенция, проследяването през първите две години се провежда на всеки 3 месеца с образни изследвания, контрол на чернодробната функция и AFP.

on fusion imaging with B-mode US: value of fusion imaging with contrast-enhanced US. Clin Mol Hepatol 2014;
20:61e70.
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тота в Индия, Пакистан, Япония и Корея. Тези популации споделят високо разпространение на холелитиаза,
което е общ рисков фактор.
Съединените щати се считат за райони с ниска степен
на разпространение. Възрастовата честота на карцинома на жлъчния мехур е 1.2 на 100 000 население в
САЩ.
Средната възраст при диагностициране е 65 години.
За България заболяемостта за 2013 г. е 30 нови случая.

ТУМОРИ
НА ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА
Л. ДЖОНГОВ, В. ЯНКОВ,
СТ. ХАНДЖИЕВ, Д. КОСТОВ,
К. ИВАНОВ, А. ЙОНКОВ,
Г. КУРТЕВА, Л. СИМЕОНОВА,
Ж. МИХАЙЛОВА, Д. ГЕОРГИЕВ,
Б. ГЕНОВА, П. КУРТЕВ
Карциномите на жлъчния тракт включват ракови заболявания, които възникват както в жлъчния мехур,
така и в жлъчния канал. Ракът на жлъчния мехур е
най-честият рак на жлъчните пътища, който се проявява почти два пъти по-често от холангиокарциномите. Въпреки че терминът „холангиокарцином“
първоначално се използва за обозначаване на тумори
на интрахепаталните жлъчни пътища, сега се приема,
че се отнася до целия спектър от тумори, възникнали в интрахепаталните, перихиларните и дисталните
жлъчни пътища. Епидемиологията, клиничните характеристики, стадирането и хирургичното лечение
са различни за карциномите, възникващи в жлъчния
мехур и жлъчния канал, поради което те се описват
отделно.
КАРЦИНОМ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР
Епидемиология
Карциномът на жлъчния мехур е петото най-често
срещано злокачествено заболяване.
Жените са засегнати два до шест пъти по-често от мъжете, а белите хора имат 50% по-голяма честота в сравнение с чернокожите хора.
Съществува видима географска вариация в честотата
на рак на жлъчния мехур. Високите проценти се наблюдават сред местните американци и в страните от
Южна Америка (особено в Чили). Има увеличена чес-

Етиология
Холелитиаза (жлъчни камъни). Историята на камъни
в жлъчката изглежда е един от най-силните рискови
фактори за рак на жлъчния мехур. 70 до 90% от пациентите ще имат жлъчни камъни, докато само 0.5% до
3% от пациентите с жлъчни камъни развиват рак на
жлъчния мехур. Рискът се увеличава с увеличаване на
размера и продължителността на престой на камъните.
Порцеланов жлъчен мехур. Голямото отлагане на калций в стената на жлъчния мехур се свързва с холецистит в почти всички случаи. Преди това заболеваемостта от рак на жлъчния мехур при пациенти с това
заболяване се смяташе, че варира от 12.5% до 60%, въпреки че по-скорошни данни показват, че честотата е
по-близо до 2%-3%.Хронична инфекция. Носителите
или колонизираните със Salmonella typhi и Helicobacter
pylori могат да бъдат изложени на повишен риск от
развитие на рак на жлъчния мехур.
Полипи на жлъчния мехур. Полипи > 1 cм имат най-голям потенциал за злокачествено заболяване и следователно са индикация за холецистектомия.
Аномалното свързване на панкреаса и жлъчния мехур
може да допринесе за развитието на рак на жлъчния
мехур.
Други: затлъстяването, диабетът, медикаментите (метилдопа, естрогени, изониазид) и излагането на канцероген (радон, химикали от каучуковата промишленост, цигари) също са свързани с това заболяване.
Клинични характеристики
Ранните стадии на заболяването могат да бъдат асимптомни или да са с много неспецифични симптоми:
Болка (82%);
Отслабване (72%);
Анорексия (74%);
Гадене или повръщане (68%);
Тумор в горния десен квадрант (65%);
Жълтеница (44%);
Увеличаване на корема (30%);
Пруритус (20%);
Случайни (15% до 20%).
Законът на Курвоазие гласи, че ако жлъчката е разширена и ако пациентът има безболезнена жълтеница,
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причината е малко вероятно да бъде камъни в жлъчката.
Диагностициране
Три клинични сценария съществуват при пациенти с
рак на жлъчния мехур: случайно откриване на рак на
жлъчния мехур след холецистектомия; рак на жлъчния мехур, диагностициран интраоперативно; или рак
на жлъчния мехур, подозиран предоперативно.
От трите клинични сценария, изброени по-горе, първият е най-разпространен, като повечето ракови заболявания на жлъчния мехур се диагностицират като
случайна находка по време на диагностициране на
предполагаемото доброкачествено заболяване. Счита
се, че при 1% до 2% от пациентите, диагностицирани
за предполагаемо доброкачествено заболяване, имат
рак на жлъчния мехур.
Ултразвукът е възможност за диагноза при предоперативно лечение на патологията на жлъчния мехур.
В случай на рак на жлъчния мехур, ултразвуковите
находки могат да включват задебелена или калцирана стена, eкзофитна маса или липса на жлъчен мехур
вследствие изконсумирането му от туморния процес
до чернодробната повърхност; въпреки това, симптоматиката може да е неспецифична. Ендоскопският
ултразвук (EUS) е по-точен от трансабдоминалния ултразвук; той е полезен при диференциалната диагноза на полипите и при предоперативно стадиране. EUS
може точно да оцени дълбочината на инвазията на тумора, както и да определи участието на регионалните
лимфни възли.
Тройно-фазовата компютърна томография (чернодробно проследяване), която включва неконтролирана
фаза, чернодробна артериална фаза и портална венозна фаза, позволява визуализиране на степента на
туморен растеж, може да спомогне за определяне на
нодалния статус, както и идентифициране на отдалечени метастази и е особено полезна при определяне на
връзката на туморната маса с основните магистрални
съдове, което е важна предоперативна детерминанта.
Холангиография. Магнитно-резонансната холангиопанкреатография (MRCP) е за предпочитане пред
ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) и перкутанната трансхепатална холангиопанкреатография, тъй като тя е неинвазивен подход.
MRCP може да предостави информация относно размера на заболяването и е в състояние да разграничи
доброкачествена от злокачествена лезия/полип. Освен
това ERCP и PTC не осигуряват подходяща визуализация на жлъчния мехур.
Ролята на позитронно-емисионна томография (PET)
при диагностицирането на рак на жлъчния мехур остава неясна, въпреки това тя може да бъде полезна при
откриване на далечно метастатично заболяване при
пациенти, за които преди това е установено, че заболяването е операбилно.Лабораторните изследвания
обикновено не са диагностични. Повишеният серумен
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билирубин или алкална фосфатаза може да покаже
обструкция на жлъчните пътища. Туморни маркери
като карциноембрионален антиген (CEA) или СА 19-9
могат да бъдат повишени. CEA е специфичен за рака
на жлъчния мехур, но при него липсва чувствителност, докато CA 19-9 има чувствителност и специфичност, които могат да достигнат 75%.
Патология
Аденокарциномът представлява близо 85% от случаите. Той е подкатегоризиран в папиларен, тубуларен,
муцинозен или сигнетен клетъчен тип. Другите хистологии включват анапластични, сквамозноклетъчни,
дребноклетъчни невроендокринни тумори, сарком и
лимфом.
Стадиране
Съществуват няколко системи за стадиране на рак на
жлъчния мехур. Оригиналната система за стадиране,
разработена от Nevin през 1976 г., все още се използва
широко. Класификацията за стадиране на AJCC TNM
след последната актуализация през 2017 г. Стадирането на Nevin, което по-често се използва в Европа,
е представено в таблица 1.
Актуализираните групирания на стадиите са приведени в съответствие, за да отговарят по-добре на резективността и прогнозата.
Таблица 1. ТНМ стадиране
T – Първичен тумор
TX

Първичният тумор не може да бъде установен

T0

Няма данни за първичен тумор

Tis

Карцином in situ

T1

Тумор, инвазирал ламина проприя или мускулния
слой

T1a

Тумор, инвазирал ламина проприа

T1b

Тумор, инвазирал мускулния слой

T2

Тумор, инвазирал околомускулната съединителна тъкан, без разпространение зад серозата или в
черния дроб

T3

Тумор, префорирал серозата (висцералния перитонеум) и/или директно инвазирал черния дроб
и/или друг съседен орган или структура, като стомах, дванадесетопръстник, право черво, панкреас, оментум, екстрахепатални жлъчни канали

T4

Тумор, инвазирал главната портална вена или
чернодробната артерия или инвазирал два или
повече екстрахепатални органа или структури

N – Регионални лимфни възли
NX

Регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени

N0

Няма метастази в регионалните лимфни възли

N1

Метастази в 1-3 регионални лимфни възли

N2

Метастази в 4 и повече регионални лимфни възли

М – Далечни метастази
М0

Няма далечни метастази

М1

Наличие на далечни метастази

Стадии
0

Tis, N0, M0

I

T1, N0, M0

II

T2, N0, M0

IIIA

T3, N0, M0

IIIB

T 1-3, N1, M0

IVA

T4, N0, N1, M0

IVB

T – всяко, N2, M0; T – всяко, N – всяко,
M1

Пациентите с T2 или по-високи стадии на лезии трябва да претърпят разширена холецистектомия, след
като е изключена метастатична болест. Оптималната
резекция (разширена холецистектомия) включва холецистектомия с чернодробна резекция в блок и регионална лимфаденектомия с или без ексцизия на жлъчните пътища. Постигането на радикална резекция R0
силно корелира с дългосрочната преживяемост.
Типът резекция, който в крайна сметка се изисква за
постигане на R0 резекция, може понякога да зависи
от местоположението на тумора в жлъчния мехур.
Туморите на тялото и основата могат да се лекуват с
локализирана сегментна IV/V резекция, докато тези на
инфундибулума могат да изискват разделяне на приточните структури и следователно основна чернодробна резекция с или без резекция/реконструкция на
жлъчния канал.
Противопоказанията за хирургична намеса включват
отдалечени метастази, широко участие на порта хепатис, причиняващо жълтеница, значителен асцит или
запушване на големи съдове. Прякото участие на съседните органи не е абсолютно противопоказание.

Лечение

Въпреки това биопсията трябва да се избягва при пациенти, които са кандидати за хирургично лечение.

Хирургия

Таблица 2. Стадираща система по Nevin

Хирургичната резекция остава единствената потенциално лечебна терапия.
Липсата на перитонеална обвивка от страна на жлъчния мехур, която е прикрепена към черния дроб,
представлява важно анатомично съображение при
хирургичното лечение на рак на жлъчния мехур. При
обикновена холецистектомия, хирургът дисектира равнината между мускулите на жлъчния мехур и
муковаскуларната плака, която е влакнеста обвивка,
заемаща пространството между жлъчния мехур и черния дроб. По тази причина обикновената холецистектомия се счита за неадекватна хирургична терапия за
всички, освен за най-ранните стадии на заболяването.
Факторите, определящи операбилността включват
стадия на тумора, както и местоположението. Стадиите 0, I и II са потенциално резектируеми. Стадиите
Т3 на тумора и по-високите се считат за трудни за резекция.
Пациентите, за които е установено, че имат T1a лезии,
могат да бъдат наблюдавани след проста холецистектомия, тъй като дългосрочната преживяемост достига
100%.
Има противоречия относно правилното лечение на
пациентите с T1b лезии, тъй като някои серии показват само 50% 1-годишна преживяемост след проста холецистектомия, докато други отчитат нива на лечение
от 90% до 100% след 5 години. Общоприето е обаче, че
пациенти с T1b лезии трябва да преминат през разширена холецистектомия.

Стадий

Описание

I

Интрамукозно разположение

II

Разпространение до мускулариса

III

Обхваща серозата

IV

Включване на регионалните кистични лимфни
възли

V

Директна инфилтрация на черния дроб или
далечни метастази

Лъчение
При пациенти с неоперабилни тумори, наличните
данни показват, че контролът на тумора рядко се постига с RT.
Редица доклади са документирали подобрения в процента на преживяемост при случаи на интраоперативна или постоперативна адювантна лъчетерапия. Не са
провеждани проспективни контролирани проучвания с цел решаване на този проблем. През 2003 обаче
Jarnigan и колеги откриват, че само 15% от пациентите
са имали локален рецидив.
Химиотерапия и палиативно лечение
Предимствата и възможностите, които са на разположение за химиотерапия и палиация на карцинома на
жлъчния мехур, са същите като тези за холангиокарцинома, които са разгледани в следващия раздел.
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Преживяемост
Различните аспекти на преживяемост след лечението на рак на жлъчния мехур според стадия, са представени
в Таблица 3.
Таблица 3. Преживяемост

КАРЦИНОМ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА (ХОЛАНГИОКАРЦИНОМ)

сти при някои пациенти, въпреки че не са установени
специфични предразполагащи фактори.

Епидемиология

Възпалителни състояния: PSC е свързан с годишен
риск от 0.6 до 1.5% годишно и 10% до 15% риск от
развитие на холангиокарцином. Улцерозният колит и
хроничните интрадуктални жлъчни камъни също повишават риска. Близо 30% от холангиокарциномите се
диагностицират при пациенти със съпътстващ улцерозен колит и PSC.

Холангиокарциномите възникват от епителните клетки на интрахепатални или екстрахепатални жлъчни
пътища.
Холангиокарциномът представлява 3% от всички злокачествени GI образувания. Съобщената честота в
Съединените щати е от един до два случая на 100 000
души население.
По някои неясни причини честотата на интрахепатален холангиокарцином постоянно се увеличава през
последните две десетилетия, докато честотата на екстрахепаталните холангиокарциноми намалява.
Честотата на заболяванията обикновено се увеличава
с възрастта. Средната възраст при поставяне на диагнозата е между 50 и 70 години. Въпреки това пациентите с първичен склерозиращ холангит (PSC) и тези с
холедохни кисти е възможно да се появят значително
по-рано.
За разлика от рака на жлъчния мехур, холангиокарциномите са по-често срещани при мъжете.
Холангиокарциномите се подразделят на проксимални екстрахепатални, перихиларни (50% до 60%), дистални екстрахепатални (20% до 25%), интрахепатални
(периферен тумор – 20% до 25%) и мултифокални (5%)
тумори.
Екстрахепаталните холангиокарциноми са по-чести
от интрахепаталните холангиокарциноми, а най-често
срещаният холангиокарцином е перихиларният холангиокарцином.
Етиология
Редица рискови фактори са свързани с различни боле228

Аномалии на жлъчните пътища. Болестта на Кароли
(кистозна дилатация на интрахепаталните канали),
аденомът на жлъчните пътища, жлъчните папиломатози и кисти на холедоха увеличават риска. Общата честота на холангиокарцинома при тези пациенти
може да достигне до 28%.
Инфекция. В Югоизточна Азия рискът може да се
увеличи от 25 до 50 пъти чрез паразитно заразяване с
Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis. Тези паразитни инфекции са по-често свързани с интрахепатален
холангиокарцином. В последно време се наблюдава и
асоциация с вирусен хепатит. По-висок от очаквания
процент на цироза, свързана с хепатит С, е наблюдаван при пациенти с холангиокарцином. Предложена е
и връзка с хепатит В.
Генетични: синдром на Линч II и множествена жлъчна
папиломатоза са свързани с повишен риск от развитие на холангиокарцином. Билиарната папиломатоза трябва да се счита за преканцероза, тъй като едно
проучване отбелязва, че до 83% от тях ще претърпят
злокачествена трансформация. Съвсем наскоро някои
генетични полиморфизми (NKG2D) са определени
като възможни рискови фактори за развитие на холангиокарцином.
Други: пушенето, излагането на токсични вещества,
като торотраст (радиологичен контрастен агент, използван през 60-те години на 20-ти век), азбест, радон

и нитрозамини също са известни като повишаващи
риска. Напоследък е установено, че пациентите с диабет или метаболитен синдром имат повишен риск от
развитие на холангиокарцином.
Клинични характеристики
Холангиокарциномите обикновено стават симптоматични, когато жлъчната система се блокира.
Екстрахепаталният холангиокарцином обикновено
се проявява със симптоми и признаци на холестаза
(иктер, бледи на цвят изпражнения, тъмна урина и
пруритус или холангит, който включва болка, иктер
и треска). Лабораторните изследвания обикновено
предполагат жлъчна обструкция с повишен директен
билирубин и алкална фосфатаза.
Интрахепаталният холангиокарцином може да се изяви като туморна формация, да бъде асимптоматичен
или да се манифестира с неясни симптоми като болка,
анорексия, загуба на тегло, нощно изпотяване и физическо неразположение.
Диагноза
Предоперативното диагностициране на холангиокарцинома може да бъде доста трудно. Диагнозата често
се основава на клиничната картина, серологията и
радиографските наблюдения, но без хистологично потвърждение. Това е важен въпрос, тъй като до 33% от
пациентите с образно изследване и симптоми, предполагащи холангиокарцином, имат доброкачествено
заболяване. Такава диагноза при отсъствие на тъканна
биопсия трябва да се направи само след като се положат усилия за доказване на диагнозата, чрез използване на цитологична или патологична оценка.
Холестатична серологична картина може да се види,
както е описано по-горе. Тестовете за чернодробна
функция могат да бъдат повишени, особено при интрахепатален холангиокарцином. Туморни маркери
като CEA и CA-19-9 сами по себе си не са нито чувствителни, нито достатъчно специфични, за да поставят
диагноза. Ниво на CEA > 5.2 ng/mL има чувствителност и специфичност съответно 68% и 82%. Някои тумори произвеждат ниски или нулеви нива на CA 19-9.
В една серия, ниво > 180 единици/mL има чувствителност от 67%; въпреки това специфичността е 98%.
Ултразвуковата диагностика е първото изследване
при съмнение за холангиокарцином, обикновено се
потвърждава с дилатацията на жлъчните пътища,
локализиране на мястото на запушване и изключване на холелитиаза. CT/MRI се препоръчват като част
от диагностичния процес на холангиокарцинома, в
частност интрахепаталните тумори. Тези начини на
изобразяване могат да помогнат за определяне на туморната операбилност, чрез оценка на тумора и на

околните структури (големи съдове, лимфни възли,
наличие на метастази).
Холангиография. MRCP е неинвазивна и се счита за
по-безопасна алтернатива на ERCP или PTC. MRCP
осигурява отлично изображение на интрахепаталните
и екстрахепаталните жлъчни пътища и може да създаде триизмерно изобразяване на жлъчката и съдовите структури. Това предоставя ценна информация
за степента на заболяването и хирургическите опции.
Благодарение на възможността за поставяне на стент
през стриктури в жлъчното дърво ERCP и/или PTC
предлагат както диагностична, така и терапевтична
стойност при лечението и третирането на жлъчната
обструкция; материалът, получен чрез четкова биопсия, е известен с чувствителност и специфичност,
като нормата е приблизително 50%.
EUS може да бъде полезна при визуализиране на степента на включване на туморни и лимфни възли на
дистални лезии на жлъчните пътища. Нейната роля в
проксималните лезии на жлъчните пътища е по-неясна.
PET сканирането се използва за идентифициране на
метастатично заболяване, което може да промени оперативното лечение.
Патология
Аденокарциномите представляват 90% до 95% от туморите. Останалите са сквамозноклетъчни карциноми. Те също се класифицират на умерено и слабо диференцирани и се разделят на склерозиращи, нодуларни и папиларни подтипове. Пациентите с папиларни
тумори се диагностицират на по-ранен етап от заболяването и имат най-високата степен на резектабилност и излекуване; за съжаление обаче те са най-малко
срещаните от трите подтипа.
Имунохистохимичното оцветяване с цитокератини 7
и 20 може да помогне да се разграничи интрахепаталния холангиокарцином (CK7+, CK20-, CDX2-) от колоректална метастазна лезия (CDX2+, CK20+).
Стадиране
AJCC е разработила системите за стадиране на холангиокарциноми. Системата за стадиране на TNM се
основава основно на степента на дуктално участие на
тумора.
Преди това интрахепаталните холангиокарциноми са
стадирани идентични на хепатоцелуларния карцином
в седмото и осмото издание на AJCC Staging Manual.
Има нова система за стадиране, независимо от тази,
използвана за HCC. Тази ревизирана система е валидирана от проучване, показващо подобрена предвидимост на преживяемостта, съответстваща на новата
система на TNM.
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Осмото издание на системата е за стадиране на интрахепатални, перихиларни и дистални жлъчни пътища. Тези промени подобряват прогностичната стратификация на системата за стадиране на TNM. Справка
за подробности може да бъде направена в седмото издание AJCC Staging Manual.
Раковите заболявания, възникващи в периферния регион, също се класифицират допълнително в зависимост от моделите им на участие на чернодробните пътища, класификацията на Бисмут-Корлет (Таблица 4.).
Таблица 4. Класификация на перихиларни тумори по
Bismuth
Тип

Описание

I

Тумори под конфлуенса на левия и десния жлъчен
канал

II

Тумори, достигащи конфлуенса, но не инфилтрират каналите

III

Тумори, обтуриращи общия жлъчен канал, като
включват и конфлуенса

IV

Мултицентрични тумори и такива, които включват
конфлуенса на левия и десния жлъчен канал

Лечение
Хирургия
С изключение на случаите на дистален рак на жлъчния канал, холангиокарциномът е заболяване, което
при хирургично лечение често изисква голяма чернодробна резекция (сегметектомия, анатомична лобектомия, трисегментектомия) с или без резекция/реконструкция на жлъчните пътища. Следователно, общите
принципи на такава резекция(и) трябва да бъдат преразгледани.
От гледна точка на основната чернодробна резекция,
хирургическите принципи са прости и се въртят главно около оставянето на пациента с достатъчен по обем
функциониращ остатък на черния дроб. Това изисква
извършване на операция, която осигурява и адекватен
приток към (чернодробна артерия и портална вена) и
отток от (чернодробна вена и жлъчен канал) остатъчния черен дроб.
Като цяло, приблизително 75% от обема на черния
дроб на пациента може безопасно да бъде отстранен,
обаче трябва да се обърне внимание на здравето на
фона на черния дроб. Такова съображение включва
хронично чернодробно заболяване (хепатит, предшестваща употреба на алкохол, стеатоза/стеатохепатит),
както и всякакви остри атаки, които в случая на холангиокарцином често пъти включват холестаза. Последните проблеми могат да ограничат степента на
резекция, която може безопасно да бъде извършена,

230

и често налагат предоперативни забавяния, докато холестатичния проблем се разреши.
С оглед адекватността на планирания бъдещ остатък
на черния дроб, емболизацията на порталната вена
от страната на черния дроб, който се очаква да бъде
резектиран, може да бъде извършена в опит да се позволи на контралатералната страна да хипертрофира
преоперативно.
Интрахепатален холангиокарцином
Хирургията е единствената потенциално лечебна терапия при пациенти с интрахепатален холангиокарцином; въпреки това повечето пациенти са с напреднало
заболяване и не са показани за хирургично лечение.
Многобройни хепатални тумори, включване на регионални лимфни възли, голям размер на тумора и съдова инвазия са причината за лошата преживяемост.
R0 резекция с 1 cм резекционни граници е целта и в
крайна сметка е свързана със значително по-голяма
продължителност на преживяемост, която може да варира от 30% до 67%.
Ако след резекция се забелязват микроскопски положителни туморни клетки (R1) или остатъчно локално
заболяване (R2), пациентите трябва да бъдат оценявани за възможни варианти за повторна резекция в
сравнение с възможностите за химио-лъчетерапия.
Обсъжда се ролята на рутинната лимфна дисекция
при лечението на интрахепатален холангиокарцином,
въпреки че се приема, че статуса на лимфните възли
носи прогностична значимост.
При лапаротомия трябва да се извърши задълбочена
оценка на коремни лимфни възли преди хепаталната
резекция, подозрителните възли трябва да бъдат биопсирани и опитите за резекция трябва да бъдат прекратени, ако лимфните метастази бъдат потвърдени
интраоперативно.
Дистален холангиокарцином
Първично третиран с процедура на Уипъл (панкреатикодуоденектомия).
Перихиларен холангиокарцином
Основната лечебна терапия при пациенти с екстрахепатален перихиларен холангиокарцином е радикална
хирургична резекция.
Хирургията за екстрахепатални хиларни холангиокарциноми се основава на стадия на заболяването, а целта
на хирургическата интервенция е да се получат чисти
резекционни граници (Таблица 5).

Таблица 5. Лечение и преживяемост според локализацията на холангиоцелуларния карцином
Локализация

Лечение

При пациенти с хиларен холангиокарцином само резекция на жлъчните пътища води до високи проценти на локален рецидив. При лезии в екстрахепатално
жлъчно дърво се препоръчва хирургична резекция с
лимфаденектомия и чернодробна резекция и жлъчна
реконструкция. Най-често се изисква резекция на каудата, за да се постигне резекция на R0, особено при
тумори, включващи левия хепатален път.
Нивата на петгодишна преживяемост варират от 20%
до 40% при пациенти, лекувани с хирургична резекция
за хиларен холангиокарцином.
Чернодробната трансплантация е единствената друга
потенциално лечебна възможност за пациенти с екстрахепатален холангиокарцином и може да бъде препоръчана само при силно селективни пациенти, когато се комбинира с интензивен претрансплантационен
режим на химиотерапия/лъчетерапия.
Локорегионални терапии
Ролята на локалната терапия (радиочестота или криотерапия) при лечението на интрахепатален холангиокарцином е ограничена поради честото наличие на
тумори с големи размери, както и множественост на
първичния тумор.
Регионалните подходи към интрахепаталния холангиокарцином са изпълними алтернативи в случаите,
когато хирургичната резекция не е възможна. Такава
е трансартериална хемоемболизация (TACE) с гемцитабин в комбинация с цисплатин, оксалиплатин или
митомицин С. Селективната вътрешна лъчетерапия
(SIRT или Y90) е опция, но няма данни за дългосрочно
проследяване.
Адювантна химиотерапия или химио-лъчелечение
Ролята на адювантната терапия остава все още неясна. Поради ниската честота на ракови заболявания на
жлъчните пътища, повечето проучвания представляват едноинституционални изпитвания във фаза II. Голям ретроспективен анализ, използващ базата данни
SEER, разкрива 2,325 пациенти в хирургическата ко-

Средна
преживяемост

Петгодишна
преживяемост

хорта от 1992 до 2002 година, от които само 17% получават адювантна химио-лъчетерапия.
Изпитване, във фаза III, оценява адювантната химиотерапия при пациенти с рецидивиращ панкреатично-жлъчен рак. Петдесет процента от тези пациенти
са имали рак на жлъчния мехур и холангиокарцином и
те са разпределени на случаен принцип в група с 5-FU/
митомицин C или в контролната група. Анализът показва, че адювантната химиотерапия води до значително подобрение в 5-годишната преживяемост само
на пациентите с рак на жлъчния мехур.
Препоръките за химиотерапия на основата на флуоропиримидин или гемцитабин, или химиотерапия на
основата на флуоропиримидин, обикновено представляват екстраполация на данни от проучвания при пациенти с напреднало заболяване.
Няма консенсусни препоръки за адювантна терапия
при индивиди с интрахепатален холангиокарцином
и отрицателни хирургически маржове без включени
лимфни възли.
Химиотерапия при заболяване в напреднал стадий
При пациенти с неоперабилно локално напреднало заболяване или резекция на заболяване с положителни
граници има съобщения за по-добра преживяемост
с химиотерапия. Подобряването на преживяемостта
е установено в проучване, сравняващо 5-FU, левковорин и етопозид с най-добра поддържаща терапия.
Окончателните данни от проучвания във фаза ІІІ,
в подкрепа на тази практика, обаче все още липсват.
Редица химиотерапевтични комбинации, както и единични агенти, са оценени в клинични проучвания.
Примери за комбинации, които са демонстрирали
активност при изпитвания във фаза II, включват гемцитабин и цисплатин, гемцитабин и капецитабин,
гемцитабин и оксалиплатин, капецитабин и оксалиплатин, капецитабин и цисплатин и 5-FU и цисплатин.
От комбинациите, изброени по-горе, тази от гемцитабин и агент на базата на платина е най-ефективна.
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Последно проучване АBC-02 показа, че тази комбинация значително подобрява общата преживяемост
(11.7 месеца спрямо 8.1 месеца) и преживяемостта без
прогресия (8.0 месеца спрямо 5.0 месеца) в сравнение
с лечението само с гемцитабин при пациенти с холангиокарцином, независимо от топиката. Въз основа на
това проучване гемцитабин и цисплатин се считат за
стандарт на лечението.
Липсва стандарт за втора линия на лечение след прогресия на предходна терапия. Резултатите от голямо
ретроспективно проучване на приложение на втора
линия на лечение при пациенти с авансирал карцином
на жлъчни пътища показват, че пациентите получили
втора линия с химиотерапия имат по-добра преживяемост в сравнение с тези с най-добри поддържащи
грижи.
Химио-лъчелечение при заболяване в напреднал
стадий
При локално напреднало заболяване облъчване с или
без химиотерапия може да облекчи болезнените симптоми и да допринесе за жлъчна декомпресия и може
дори да подобри общата преживяемост.
Най-широко изследваните и, следователно, препоръчителните агенти, които се използват едновременно
с лъчевата терапия, са 5-FU и капецитабин. Гемцитабин не се препоръчва за едновременна терапия с химио-лъчелечение.
Леченията трябва да се ограничат за индивиди без доказано метастазирало заболяване.
Таргетирана терапия

тор на тирозин киназата на рецептора на епидермалния растежен фактор, има ефикасност в малкото проучване на пациенти с рак на жлъчката и химиотерапевтично нелекувани.Комбинацията ерлотиниб плюс
бевацизумаб е разгледана в проучване във фаза II с 53
пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Комбинираното лечение води до средна продължителност
на отговора от 8.4 месеца, средно време до прогресия
от 4.4 месеца и средна обща преживяемост от 9.9 месеца. Стабилното заболяване е документирано при
51%. Ще са необходими рандомизирани проучвания за
по-нататъшна оценка на тези средства в комбинация.
GEMOX плюс бевацизумаб, GEMOX плюс ерлотиниб,
GEMOX плюс цетуксимаб: тези комбинации от терапии напоследък показват, че са ефективни при отделни проучвания във фаза II. Те ще трябва да бъдат
сравнени с GEMOX самостоятелно, за да се определи
значението на таргетната терапия в сравнение с профила на токсичност, свързан с тях.
Ролята на лъчелечението (ЛЛ) (с или без химиотерапия) при иноперабилен или рецидивиращ холангиокарцином е палиативна, за облекчаване на болката и
жлъчната обструкция. В рамките на 1 г. след конвенционалното ЛЛ, локорегионални рецидиви се появяват в 60% до 75% от пациентите, а средната преживяемост варира от 7 до 12 месеца. Прогресията на заболяването се изразява в локални рецидиви. Развитието на
новите методи в ЛЛ през последните няколко години
направи SBRT за тумори на жлъчните пътища обещаващ метод.На табл. 6 са показани прогностичните
фактори съгласно ТNМ класификацията от 2017 г.

Проучване във фаза 2 показва, че ерлотиниб – инхибиТабл. 6. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при тумори на жлъчните
пътища по TNM класификацията в сила от 2017 г.
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Резектабилност

ECOG статус

Остатъчен тумор
(R0, R1, R2)

Допълнителни

Метастази в ЛВ

Нови и обещаващи

FGFR2 мутация

Мишенни обеми – туморен обем, клиничен мишенен
обем, планиран мишенен обем, свръхдозиране (бууст), осигурителни зони
Разпространението на тумора в жлъчния канал може
да бъде определено чрез перкутанна холангиография,
ERCP и MRCP. Екстрадукталното разпространение
обаче е трудно да се определи чрез неинвазивна процедура. Поставянето на клипс или фидюшъл по време
на операцията е полезно за очертаване на екстрахепаталната част на дукталните лезии и помага за определяне на основния туморен обем. Планирането на ЛЛ
става с дебелина на срезовете 1 до 3 мм и интравеноз-
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на контрастна материя. Туморният обем (GTV) се дефинира като всеки видим тумор чрез КТ и/или ЯМР.
КМО (CTV) се определя като 1,5 см от туморния обем
и включва засегнатите ЛВ, ад портам хепатис, панкреатикодуоденална система и целиачните ЛВ. ПМО се
определя чрез добавяне на 0,5 до 1 cм към КМО.
Общата доза варира от 45 до 50 Gy при ДОД от 1,8 до
2 Gy, 5 пъти седмично, като се използват блокове за
изключване на стомаха, тънките черва, бъбреците и
черния дроб. По-високи дневни дози могат да се приложат, чрез интегриран сюрдозаж в първичния тумор.
Сюрдозажът в туморния обем може да бъде реализи-

ран и чрез интралуменарна брахитерапия. Най-често
използваната техника на брахитерапия за жлъчните
пътища е чрез поставянето на перкутанен дренажен
катетър през тумора. По-рядко се използва трансдуоденалната ендоскопска техника. Източникът с Ir-192
се поставя на желаното място вътре в катетъра. При
2D планиране, което се прилага най-често, видимата
стеноза представлява туморния обем, а проксимално
и дистално от нея се задава осигурителна зона от 1-1,5
см. Обикновено дозата при брахитерапията е 15-20 Gy,
в 2-3 фракции. Дозата се предписва и докладва на 1
см от оста на източника. Важно е по време на прилагането на брахитерапия жлъчката да не изтича върху
кожата и превръзките на пациента. Ако дренажната система остане на място за дълъг период от време
(месец), се получават усложнения, като инфекции на
жлъчните пътища. Комбинацията от перкутанно ЛЛ
и брахитерапия, показа увеличаване на 2-годишната
преживяемост, а средната преживяемост се увеличава
двукратно при дози > 55 Gy.
Що се отнася до SBRT, дневната доза е подобна на лечението на холангиокарцинома и варира от 8 до 15 Gy на
фракция с общ брой фракции от 3 до 5. Дневната доза
за дванадесетопръстника и стомаха трябва да бъде
ограничена до 4 Gy дневно.
Mahadevan et al. при 34 пациенти с 42 лезии и среден
интервал на проследяване от 38 месеца за 1-годишен локален контрол, при дози от 24 до 45 Gy в 3 до
5 фракции в рамките на 88%, а 4-годишния локален
контрол е 79%. Kopek N. Et al. през 2010 г. при 27 болни с иноперабилен холангиокарцином, провели SBRT
(45 Gy в 3 фракции) съобщават за 84% ЛК за 1 година.
Техниката на лъчетерапия за туморите на жлъчните
пътища е подобна на тази при хепатоцелуларния карцином. Туморът се движи с дихателните движения на
болния. Оралният контраст за очертаване на дванадесетопръстника, 4D КТ, задържането на дишането и
компресията на абдомена са техниките, използвани за
намаляване на движението на органа и тумора и за избягване на увреждане на нормалните съседни органи.
Околните органи, които трябва да бъдат защитени от
SBRT са: черен дроб, дванадесетопръстник, стомах и
гръбначен мозък.
Лъчеви реакции
Основните усложнения са тежка дуоденална/пилорна
язва и кървене, дуоденална стеноза и билиарна стеноза.
Палиативно лечение
Пациентите с нерезектируемо или метастазирано заболяване могат да се възползват от палиативна хирургия, лъчелечение, химиотерапия или комбинация от
тях.
Жлъчният дренаж може да се постигне с Roux-en-Y
холедо-йеюностомия, байпас на мястото на запушване
на левия или десния чернодробен път или с ендоскопски или перкутанно поставени стентове (металните
стенни стентове имат по-голям диаметър и по-рядко
може да се получи оклузия или миграция и за предпо-

читане се използват при пациенти с продължителност
на живота над 6 месеца и/или при пациенти с нерезектируемо заболяване).
Фотодинамичната терапия е друга възможност за пациенти с локално напреднала болест. Това включва
инжектиране на порфиринов фотосенсибилизатор
и след това ендоскопско прилагане на светлина върху тумора. Въпреки че данните са получени от малки
проучвания в подкрепа на тази практика, ползата от
преживяемостта, получена от фотодинамичната терапия, изглежда впечатляваща, като един доклад показва
подобрение в средната преживяемост от 14 месеца.
Блокадата на нервния плексус може също така да облекчи симптомите на болката при пациент с инкурабилно заболяване.
Проследяване
Проследяването на пациентите след радикално оперативно лечение включва освен клиничен преглед и
оценка на чернодробна функция, и проследяване на
туморни маркери – CEA, CA 19-9, а също и образни
изследвания – компютърна томография, МРТ на черен
дроб. Проследяването следва да се провежда на всеки
3 месеца през първите 2 години и на всеки 6 месеца
поне до 5-та година от оперативната интервенция.
Най-често прилагани схеми на лечение:
Адювантна химиотерапия
BILCAP
Capecitabine- 1250 mg/m², 1-14 ден на 21 дни, 8 курса.
I линия химиотерапия:
1. GEMCIS–Gemcitabine – 1000 mg/m² i.v., 1, 8 ден;
Cisplatin – 25 mg/m 2 i.v., 1, 8 ден. Повторение през 21
дни;2. GEMOX Gemcitabine – 1000 mg/m² i.v., 1, 8 ден;
Oxaliplatin – 100 mg/m² i.v., 2 ден. Повторение през 21
дни;3. Gemcitabine – 1000 mg/m² i.v., 1, 8 и 15 ден.
II линия химиотерапия:
mFOLFOX – Oxaliplatin- 85 mg/m², 1 ден; Leucovorin –
400 mg/m², 1 ден;5-Fluorouracil – 400 mg/m² i.v. болус, 1,
2 ден; 5-Fluorouracil – 1200 mg/m² i.v., 24-часова инфузия, 1, 2 ден; Повторение през 21 дни.
Литература:
1. Crane C., K. MacDonald, J. Vauthey et al. Limitations of
conventional doses of chemoradiation for unresectable biliary cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2002;53:969–
974.
2. Ben-David M., K. Griffith, E. Abu-Isa et al. External-beam
radiotherapy for localized extrahepatic cholangiocarcinoma.
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2006;66:772–779.
3. Brierley J., M. Gospodarowicz, C. Wittekind. UICC TNM
classification of malignant tumours. 8-th ed. Chichester:
Wiley, 2017.

233

4. Halperin, E., D. Wazer, C. Perez, L. Brady. Perez & Brady’s
Principles and Practice of Radiation Oncology 7th Ed., Philadelphia, Wolters Kluwer, 2018.

19. Ito F, Agni R, Rettammel RJ, et al. Resection of hilar cholangiocarcinoma: concomitant liver resection decreases hepatic recurrence. Ann Surg. 2008; 248:273-279.

5. Urego M., J. Flickinger, B. Carr. Radiotherapy and multimodality management of cholangiocarcinoma. Int. J. Radiat.
Oncol. Biol. Phys., 1999;44:121–126.

20. Jarnagin W, Belghiti J, Blumgart L, et al. Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas. 5th ed., Vol.
1. Chapters 49–50B. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders;
2012. Print.

6. Dawson L., C. McGinn, D. Normolle et al. Escalated focal
liver radiation and concurrent hepatic artery fluorodeoxyuridine for unresectable intrahepatic malignancies. J. Clin.
Oncol., 2000;18:2210–2218.

21. Jarnagin WR, Bowne W, Klimstra DS, et al. Papillary
phenotype confers improved survival after resection of hilar
cholangiocarcinoma. Ann Surg. 2005; 241(5):703.

7. GEC–ESTRO Handbook of Brachytherapy, 2-nd ed.,
http://www.estro.org/about/governance-organisation/
committees-activities/gec-estro-handbook-of-brachytherapy 2019.

22. Jarnagin WR, Ruo L, Little SA, et al. Patterns of initial
disease recurrence after resection of gallbladder carcinoma
and hilar cholangiocarcinoma: implications for adjuvant
therapeutic strategies. Cancer. 2003; 98:1689-1700.

8. Alden M., M. Mohiuddin. The impact of radiation
dose in combined external beam and intraluminal Ir-192
brachytherapy for bile duct cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol.
Phys., 1994;28:945–951.

23. Jensen EH, Abraham A, Habermann EB, et al. A critical
analysis of the surgical management of early stage gallbladder cancer in the United States. J Gastrointest. 2009; 13:722727.

9. Mahadevan A., N. Dagoglu, J. Mancias et al. Stereotactic
body radiotherapy (SBRT) for intrahepatic and hilar cholangiocarcinoma. J. Cancer, 2015;6:1099–1104.

24. Khan SA, Thomas HC, Davidson BR, Taylor-Robinson
SD. Cholangiocarcinoma. Lancet. 2005; 366(9493):1303.

10. Kopek N., M. Holt, A. Hansen et al. Stereotactic body
radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma. Radiotherapy Oncol., 2010;94:47–52.
11. De Oliveira ML, Cunningham SC, Cameron JL, et al.
Cholangiocarcinoma: thirty-one-year experience with 564
patients at a single institution. Ann Surg. 2007; 245:755-762.
12. Eckel F, Schmid RM. Chemotherapy in advanced biliary
tract carcinoma: a pooled analysis of clinical trials. Br J Cancer. 2007; 96:896-902.
13. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al., eds. American
Joint Committee on Cancer Staging Manual. 7th ed. New
York: Springer; 2010:211pp.
14. Endo I, Gonen M, Yopp AC, et al. Intrahepatic cholangiocarcinoma: rising frequency, improved survival, and determinants of outcome after resection. Ann Surg. 2008 ;248:8496.
15. Farges O, Fuks D, Le Treut Y-P, et al. The AJCC 7th edition of TNM staging accurately discriminates outcomes of
patients with resectable intrahepatic cholangiocarcinoma.
Cancer. 2011; 117:2170-2177.
16. Gruenberger B, Schueller J, Heubrandtner U, et al. Cetuximab, gemcitabine, and oxaliplatin in patients with unresectable advanced or metastatic biliary tract cancer: a phase
2 study. Lancet Oncol. 2010;11(12):1142.
17. Hsing AW, Gao YT, Han TQ, et al. Gallstones and the
risk of biliary tract cancer: a population-based study in China. Br J Cancer. 2007; 97(11):1577.
18. Hueman MT, Vollmer CM, Pawlik TM. Evolving treatment strategies for gallbladder cancer. Ann Surg Oncol.
2009; 16:2101-2115.

234

25. Kim JH, Won HJ, Shin YM, et al. Radiofrequency ablation for the treatment of primary intrahepatic cholangiocarcinoma. Am J Roentgenol. 2011; 196:W205-W209.
26. Kim TW, Chang HM, Kang HJ, et al. Phase II study of
capecitabine plus cisplatin as first-line chemotherapy in advanced biliary cancer. Ann Oncol. 2003; 14:1115-1120.
27. Kobayashi K, Tsuji A, Morita S, et al. A phase II study
of LFP therapy (5-FU (5-fluorourasil) continuous infusion
(CVI) and low dose consecutive (cisplatin) CDDP) in advanced biliary tract carcinoma. BMC Cancer. 2006 ;6:121.
28. Koeberle D, Saletti P, Borner M, et al. Patient-reported
outcomes of patients with advanced biliary tract cancers receiving gemcitabine plus capecitabine: a multicenter, phase II
trial of the Swiss Group for Clinical Cancer Research. J Clin
Oncol. 2008; 26:3702-3708.
29. Lee J, Park SH, Chang HM, et al. Gemcitabine and oxaliplatin with or without erlotinib in advanced biliary-tract
cancer: a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study.
Lancet Oncol. 2012; 13(2):181-188.
30. Lee SS, Kim MH, Lee SK, et al. Clinicopathologic review
of 58 patients with biliary papillomatosis. Cancer. 2004;
100(4):783.
31. Lee SW, Kim HJ, Park JH, et al. Clinical usefulness of
18F-FDG PET-CT for patients with gallbladder cancer and
cholangiocarcinoma. J Gastroenterol. 2010; 45(5):560-566.
32. Lubner SJ, Mahoney MR, Kolesar JL, et al. Report of a
multicenter phase II trial testing a combination of biweekly
bevacizumab and daily erlotinib in patients with unresectable biliary cancer: a phase II Consortium study. J Clin Oncol.
2010; 28(21):3491.
33. Malka D, Trarbach T, Fartoux L, et al. A multicenter,

randomized phase II trial of gemcitabine and oxaliplatin
(GEMOX) alone or in combination with biweekly cetuximab
in the first-line treatment of advanced biliary cancer: Interim analysis of the BINGO trial. J Clin Oncol. 2009; 27 (15
suppl):Abstract4520.
34. Melum E, Karlsen TH, Schrumpf E, et al. Cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis is associated with
NKG2D polymorphisms. Hepatology. 2008; 47(1):90.

49. Thongprasert S, Napapan S, Charoentum C, Moonpraken S. Phase II study of gemcitabine and cisplatin as first-line
chemotherapy in inoperable biliary tract carcinoma. Ann
Oncol. 2005; 16:279-281.
50. Valle J, Wasan H, Palmer DH, et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J
Med. 2010; 362:1273-1281.

35. Miller G, Schwartz LH, D’Angelica M. The use of imaging
in the diagnosing and staging of hepatobiliary malignancies.
Surg Oncol Clin N Am. 2007; 16:343-368.

51. Welzel TM, Graubard BI, El-Serag HB, et al. Risk factors
for intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma in the
United States: a population-based case–control study. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2007; 5(10):1221.

36. Misra S, Chaturvedi A, Misra NC, et al. Carcinoma of
the gallbladder. Lancet Oncol. 2003; 4(3):167.

52. Yee K, Sheppard BC, Domreis J, et al. Cancers of the gallbladder and biliary ducts. Oncology. 2002; 16:939-957.

37. Mojica P, Smith D, Ellenhorn J. Adjuvant radiation therapy is associated with improved survival for gallbladder carcinoma with regional metastatic disease. J Surg Oncol. 2007;
96:8-13.

53. Zhu AX, Meyerhardt JA, Blaszkowsky LS, et al. Efficacy
and safety of gemcitabine, oxaliplatin, and bevacizumab in
advanced biliary-tract cancers and correlation of changes in
18-fluorodeoxyglucose PET with clinical outcome: a phase 2
study. Lancet Oncol. 2010; 11(1):48-54.

38. Murakami Y, Uemura K, Sudo T, et al. Prognostic factors after surgical resection for intrahepatic, hilar, and distal
cholangiocarcinoma. Ann Surg Oncol. 2011; 18:651-658.
39. Nathan H, Aloia TA, Vauthey J-N, et al. A proposed staging system for intrahepatic cholangiocarcinoma. Ann Surg
Oncol. 2009; 16:14-22.
40. Nehls O, Oettle H, Hartmann JT, et al. Capecitabine plus
oxaliplatin as first-line treatment in patients with advanced
biliary system adenocarcinoma: a prospective multicenter
phase II trial. Br J Cancer. 2008; 98:309-315.
41. Nevin JE, Moran TJ, Kay S, et al. Carcinoma of the gallbladder, staging, treatment and prognosis. Cancer. 1976;
37:141-148.
42. Pawlik TM, Gleisner AL, Vigano L, et al. Incidence of
finding residual disease for incidental gallbladder carcinoma: implications for re-resection. J Gastrointest Surg. 2007;
11:1478-1486.
43. Philip P. Mahoney M, Allmer C, et al. Phase II Study of
Erlotinib in patients with advanced biliary cancer. J Clin Oncol. 2006; 24:3069-3074.
44. Randi G, Malvezzi M, Levi F, et al. Epidemiology of biliary tract cancers: an update. Ann Oncol. 2009; 20:146-159.
45. Ries LAG, Melbert D, Krapcho M, et al. SEER Cancer
Statistics Review, 1975-2005. Bethesda, MD: National Cancer Institute.
46. Rullier A, Le Bail B, Fawaz R, et al. Cytokeratin 7 and
20 expression in cholangiocarcinoma varies along the biliary
tract but still differs from that in colorectal carcinoma metastasis. Am J Surg Pathol. 2000; 24:870-876.
47. Sadamoto Y, Kubo H, Harada N, Tanaka M, Eguchi T,
Nawata H. Preoperative diagnosis and staging of gallbladder
carcinoma by EUS. Gastrointest Endosc. 2003; 58:536-541.
48. Siegal R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics,
2013. CA Cancer J Clin. 2013; 63:11-30.

235

ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА
П. КУРТЕВ, Л. ДЖОНГОВ,
Е. АНГЕЛОВА, В. ЯНКОВ,
А. ЙОНКОВ, Д. КОСТОВ,
И. МИХАЙЛОВА,
Г. КУРТЕВА, Ж. МИХАЙЛОВА,
Л. СИМЕОНОВА, П. ГЕЦОВ
КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА
Епидемиология
През 2012 г. в САЩ, около 43,920 нови случая на рак на
панкреаса са били диагностицирани, а 37,390 пациента са починали.

зокринния панкреас. K-ras мутациите присъстват в
над 90% от рака на панкреаса, молекулярен момент,
отговорен за началото на туморогенезата. Други често
срещани молекулярни находки включват супресорните туморни гени DPC4 и p16. Други първични тумори
на панкреаса са изброени в таблица 1. Интрадукталните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) и муцинозните кистозни неоплазми като цяло са по-рядко
срещани. Пациентите с IPMN са изложени на повишен
риск от развитие на инвазивен аденокарцином и могат
да бъдат изложени на риск за развитие на злокачествени заболявания извън панкреаса.
Диагноза
Клинична характеристика
По-голямата част от панкреатичните дуктални аденокарциноми възникват от главата на панкреаса, често с
жлъчна обструкция и жълтеница, което налага поставянето на стент. Болката, причинена от локализирано
заболяване, е класически описана като болка в гърба
в резултат на туморна инвазия на цeлиакусния и мезентериалния плексуси. Това може да бъде ефективно
облекчено чрез блокада на плексусите. Много пациенти развиват известна степен на панкреатична недостатъчност, което води до малабсорбция на мазнини
и изисква подмяна с екзогенни ензими по време на
хранене. Анорексията и загубата на тегло са може би
най-честите симптоми при рак на панкреаса и храненето е изключително важно. Чревна обструкция може
да възникне при обемисти тумори на панкреаса, често
изискващи хирургичен байпас. Глюкозната непоносимост също е чест симптом.
Таблица 1. Тумори на панкреаса

Ракът на панкреаса остава четвъртата водеща причина
за смърт от рак в САЩ.
Съществува леко преобладаване на мъжете (1.3:1) и
вариране на риска според расовата и семейната история. Афроамериканците са изложени на по-висок
риск от развитие на рак на панкреаса и имат по-висока
смъртност. Изчислено е, че между 3% и 16% от случаите имат фамилен компонент.
Пушенето на цигари е може би най-важният рисков
фактор за околната среда. Рискът намалява след прекратяване на тютюнопушенето. Други рискови фактори са: хроничен панкреатит, тежък алкохолен прием,
диабет, затлъстяване и физическа неактивност. Данните относно вида на храненето и приема на кафе
или лекарства от NSAID са неубедителни.
Максималната честота на рак на панкреаса се среща
през 70 и 80-те години от живота на човек.
За България през 2013 г. ракът на панкреаса заема
7 място с 4.2 % сред мъжете по заболяемост и 9 място
с 3.5% при жените.
Патофизиология
Панкреасът изпълнява ендокринни и екзокринни
функции. Повечето панкреатични злокачествени
заболявания възникват от дукталния епител на ек-
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Стадиране
Класификацията на Американската смесена комисия
за рак/Международен съюз за борба с рака (AJCC/
UICC) за рак на панкреаса е най-широко използваната
стадийна система. Практическото значение на точната
постановка е да се разграничат три категории: (1) оперативно или потенциално оперативно заболяване; (2)
неоперабилна, но локализирана болест; и (3) метастатично заболяване. Отбелязва се, че при рак на панкреаса – за разлика от други солидни тумори стадий III, е
по дефиниция неоперабилен.

ОБРАЗНА
ДИАГНОСТИКА НА
АДЕНОКАРЦИНОМ
НА ПАНКРЕАСА
Целите на образната диагностика са доказване наличието на туморна формация, определяне на нейните
размери и локализация и ангажиране на артериалните
и венозни съдови структури. Получената информация
се класифицира по TNM. В случай на механичен иктер
е необходимо стадирането на заболяването да става
преди поставянето на метални билиарни стентове. В
случаите с билиарен сепсис се препоръчва поставянето на пластмасови стентове. От всички злокачествени
тумори най-често при панкреасния карцином се наблюдава екстраорганно разпространение на болестта
към момента на диагностициране. От всички новодиагностицирани болни до 45% имат метастази (ІV стадий), а до 40% имат локално авансирала болест с периваскуларна и/или периневрална инфилтрация, които
не позволяват хирургична резекция. Всички тумори в
І-ви стадий са малки, но не всички малки по-размер
тумори са в І-ви стадий. Последното се обуславя от
свойството на панкреасния аденокарцином да се разпространява периневрално към околните тъкани.Конвенционалната абдоминална ехография (US) обикновено се използва, като скринингов метод. Стандартното абдоминално ултразвуково изследване използва
сравнително ниска честота (3,5-5 MHz) и генерира
образи с релативно ниска резолюция. Основните ограничения на метода включват затруднено изобразяване
на панкреаса от предлежащи масивни газови колекции и ексцесивна мастна тъкан. Контрастно-усилената ехография (CEUS) надгражда диагностичните
възможности на конвенционалната ехография. Експанзивното развитие на метода през последното десетилетие надхвърля първоначалните чернодробни индикации. Извършването на CEUS изисква над среден
клас ултразвукови апарати и използване на специализирани, допълнителни технологии. Работи се с хармонично контрастно изобразяване при нисък механичен
индекс с инжектиране на интравенозен контрастен агент, който представлява микромехурчета инертен газ.
Методът има висока контрастна и пространствена резолюция при оценка на васкуларизацията на солидни
и кистични панкреасни лезии.
Ендоскопският ултразвук (EUS) играе важна част в
диагностиката на панкреасната патология. За осигуряване на висока пространствена резолюция на
ехографските образи се изисква високочестотна звукова енергия. При EUS трансдюсера се въвежда в тялото посредством ендоскоп с цел доближаване по-близо
до зоната на интерес. Ехоендоскопските трансдюсери
работят с честота от 5 до 20 MHz. Основно предимство на EUS е възможността за осигуряване на цитологични проби с тънкоиглена биопсия, което позво-

лява диагностична акуратност до 95%. Освен диагностициране на панкреасните тумори, EUS позволява
тънкоиглена биопсия и на разположени по съседство
суспектни ретропортални лимфни възли. Макар методът да има ограничения при диагностиката на всички
метастатични лимфни възли (чувствителност – 69% и
специфичност – 81%), той има предимство при определяне на съдовата инвазия (чувствителност – 85% и
специфичност – 91%) и на резектабилност (чувствителност – 90% и специфичност – 86%). Инцидентно
открити чернодробни метастази също могат да бъдат
биопсирани с EUS. EUS биопсиите не повлияват ефикасността на хирургията и се препоръчват във всички
суспектни случаи.Компютърната томография (СТ) е
основен образен метод, като целите на изследването
включват идентифициране на тумора и неговото охарактеризиране и стадиране. Съгласно препоръките на
Американския колеж по радиология (ACR), метод на
избор е мултифазова (нативно и с контрастно усилване на образа) и мулпипланарна CT на корема. Използва се специфичен панкреасен протокол, тъй като
рутинното СТ изследване на корема често е недостатъчно. Изследването включва СТ ангиография в късна
артериална (панкреасна) фаза на 40–50 секунда и портовенозна фаза на 65–70 секунда. Прилага се стандартизиран алгоритъм при интерпретацията на образите,
за да се уеднакви стадирането на заболяването и да се
подобри процеса на взимане на последващи терапевтични решения. Употребата на интравенозен контраст
е задължителна, тъй като по-голяма част от панкреасните патологични процеси са с еднаква плътност с
тази на нормалната панкреасна тъкан на нативните
образи. Панкреасната фаза се използва за локализация на тумора и на наличието на инфилтрация към
артериалните съдове. Хепаталната фаза позволява
установяване на инфилтрация към венозните съдове
и на метастази. Използването на оптимална СТ техника повишава точността на установяване на аденокарциноми до над 90%. На контрастно усилените образи панкреасният аденокарцином се представя като
хиподенсна формация с неясни контури, разположена
най-често в главата на жлезата. Детекцията на туморите зависи също от индивидуални фактори от страна на тумора и на пациента. При пациенти с изразена
мастна инфилтрация на жлезата (fatty replacement)
съществува по-висок контраст между солидния тумор и мастно инфилтрирания паренхим, поради което
карциномът се установява по-лесно, дори на нативни
образи. Големите тумори също могат да бъдат видени
на нативни образи поради деформация на контурите
на жлезата. Засягането на екстрахепаталния канал се
използва за определяне разпространението на тумора.
Наличието на калцификати е рядко срещано, но могат
да се наблюдават кистични зони, особено в случаите,
в които туморите произхождат от кистично дегенерирали панкреасни лезии. Определянето на екстрапанкреасното разпространение на процеса включва наличието на уголемени лимфни възли, чернодробни метастази и перитонеални импланти. Според препоръките на American Hepato-Pancreato-Biliary Association
consensus report, дукталният карцином на панкреаса,
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при липса на видими метастази, трябва да се класифицира като резектабилен, гранично резектабилен и
нерезектабилен. Към момента на диагностициране на
процеса, резектабилни са 15-20% от пациентите. Резектабилността се определя от засягането на целиачен
ствол, горна мезентериална артерия, обща хепатална
артерия, портална вена и горна мезентериална вена.
Всеки от изброените съдове се оценява индивидуално при специално внимание за наличието на съдови
анатомични варианти, които могат да повлияят на
оперативната интервенция. За артериалните съдове
оценката включва три категории: контакт на тумора
със съда под 180° без деформация, контакт на тумора
със съда над 180° без деформация и деформация на лумена. За венозните съдове ангажиране се приема при
наличие на деформация на лумена при контакт с тумора. Допълнително магистралните вени се изследват за
наличие на тромбоза, на увеличена плътност на мастната тъкан по съседство и директна инвазия. Съществуват известни разлики между различните критерии
за резектабилност. Те касаят гранично резектабилните
случаи и са резултат от развитието на хирургичните
техники и използването на неоадювантни терапии.
По тази причина е важно специалистите по образна
диагностика и хирурзите да използват единна система за преоперативно стадиране.Мултифазово MRI
изследване на корема, без и с контрастно усилване и
с включване на MRCP, също се използва за установяването на туморен процес и на неговата резектабилност, като е от особена полза за изоденсни и недеформиращи контурите на органа формации при MDCT.
При MRI заместването на нормално високия сигнал
на панкреасния паренхим в Т1, с потискане сигнала на
мастите, позволява установяване на тумора, дори без
прилагане на контраст. Наличието на придружаващ
панкреатит над тумора може да затрудни разграничаването между туморна и нетуморна тъкан на нативни
MRI образи. Ето защо и при MRI е препоръчителна
употребата на контраст, като при мултифазовите изследвания точността при детекцията на карциномите
достига 90-98%. При оценка на съдовото засягане използването на MRI е по преценка на експерта. Методът е с еднакви способности с СТ. MRI има предимство при установяване на малки чернодробни лезии,
които не могат да бъдат оценени с СТ. MRI и MRCP
имат предимство при кистични неоплазми и за оценка
на жлъчната анатомия.
CT или MRI са в състояние да установят нерезектабилните случаи в над > 90%, но имат недостатъчна
прогнозна стойност, за да потвърдят резектабилност
(< 50%).След оценка на общото състояние на пациента, включващо съпътстващи заболявания и BMI, се
обсъжда последващото поведение – лъчелечение, химиотерапия или хирургия. На биопсия се подлагат пациенти, подлежащи на химиотерапия и лъчелечение.
Перкутанна биопсия на чернодробни лезии може да
се приложи при метастатична болест. Перкутанна биопсия на панкреаса е противопоказана при потенциално резектабилни случаи.РЕТ- СТ няма допълнителни предимства при повечето резектабилни болни и не
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се препоръчва за рутинно стадиране, като се използва
в случаите със суспектни отдалечени метастази.
ERCP има малко диагностични предимства пред CT и
MRI при пациенти с панкреасен карцином. За патогномоничен белег при ERCP се приема обструкцията
на двете дуктални системи (double duct sign). ERCP се
използва основно като терапевтичен метод за осигуряването на билиарен дренаж.
Допълнителното използване на диагностична лапароскопия се прилага за изключване на перитонеални
метастази при резектабилни и гранично резектабилни
случаи.
Проследяването на ефекта от лечението се осъществява най-често с СТ и MRI, в зависимост от вида и обема
на терапията.
Обобщение:
• панкреасният аденокарцином се диагностицира в напреднал стадий, като в едва 15-20% от случаите заболяването е потенциално лечимо;
• туморите в ранен стадий са малки по размер, но не
всички малки тумори са в ранен стадий;
• за ранната диагностика и коректното преоперативно стадиране с СТ решаващо е прилагането на насочен
панкреасен протокол с оптимално дозиране на контрастната материя;
• стадирането на заболяването става най-често с СТ и
цели определянето на резектабилни, нерезектабини и
гранично резектабилни пациенти;
• MRI има аналогични с СТ възможности при идентификацията на туморите и има предимство при кистични тумори и малки чернодробни метастази;
• EUS може да осигури допълнителна информация и
възможност за биопсия;
• РЕТ-СТ има приложение при суспектни отдалечени
метастази.
Лечение
За лечението на пациенти с рак на панкреаса най-важните съображения са свързани както с туморния
стадий, така и със статуса на пациента. След стадирането на болестта, пациентът може да попадне в групата
(1) за резекция или потенциална резекция; (2) локално
напреднали, неоперабилни; или (3) метастатичен.
Операбилно заболяване
Хирургичното отстраняване на локално разпространение на болестта е единствената реалистична лечебна възможност. Дори и при това обстоятелство, честотата на рецидивите е висока, така че хирургичната
резекция (с адювантна химиотерапия) се възприема
от мнозина като отлагане, а не като премахване на рецидив. По-малко от 20% от пациентите с рак на панкреаса имат заболяване, което се счита за операбилно
по време на поставяне на диагнозата, което означава,
че туморът е ограничен в панкреаса. Методът Whipple,

или неговата модификация, е хирургична процедура,
избрана за тумори на главата на панкреаса. Отстраняват се стомаха (дисталната трета), жлъчния мехур,
част от холедоха, дванадесетопръстника и проксималния йеюнум, и се осъществява панкреатико-, холедохо- и гастроеюностомия. Перипанкреатичните,
горните мезентериални и хепатодуоденалните лимфни възли също се премахват. За тумори на тялото и
опашката на панкреаса се извършва лява и дистална
панкреатектомия.
Адювантна химиотерапия: Настоящият стандарт на
адювантна химиотерапия за рак на панкреаса се състои от 5-флуороурацил (5-FU) или гемцитабин в продължение на 6 месеца. Основните проучвания, довели
до това, са както следва:
В проучването ESPAC-1 (Neoptolemos et al. 2004) са
оценени четири групи постхирургични пациенти, лекувани само с (1) операция, (2) само химиотерапия,
(3) само химиотерапия или (4) химио-лъчетерапия,
последвана от химиотерапия. Химиотерапията се състои от 5-FU/левковорин и медианата на преживяемост
– 20,1 месеца (95% CI от 16,5 до 22,7 месеца) за тези,
които са получавали химиотерапия и 15,5 месеца (95%
CI 13,0 до 17,7 месеца) за тези, които не са получавали химиотерапия (HR за смърт 0,71). Двугодишните и
петгодишните оценки на преживяемостта са съответно 40% и 21%, сред пациентите, които са получили химиотерапия, в сравнение с 30% и 8%, съответно, сред
пациентите, които не са получили химиотерапия.
Изследването RTOG 9704 сравнява гемцитабин и 5-FU
в изследване от 442 пациенти, като всички те също
получават адювантна терапия на основата на 5-FU химио-лъчетерапия. Установен е ефект от гемцитабин
при пациенти с тумори в главата на панкреаса, за които средната и 3-годишната преживяемост е била 20.5
месеца и 31% съответно, в сравнение с 16,9 месеца и
22% в групата с флуороурацил (HR 0,82; 95% CI 0,65 до
1,03; P = 0,09).
Проучването CONKO-1 е просто сравнение на гемцитабин с наблюдение. Оценената преживяемост без
заболяване на 3 и 5 години е 23,5% и 16,0% в групата
на гемцитабин, в сравнение с 8,5% и 6,5% в групата за
наблюдение съответно. Гемцитабин значително подобрява средната обща преживяемост (22,8 месеца спрямо 20,2 месеца; P = 0,005). Оценената преживяемост на
3 и 5 години е била 36,5% и 21,0% за групата, лекувана
с гемцитабин, в сравнение с 19,5% и 9,0% за групата за
наблюдение.
Европейска изследователска група за рак на панкреаса
(ESPAC 3) директно сравнява 5-FU и гемцитабин при
операбилно заболяване и установява, че няма разлика в
преживяемостта (23 месеца спрямо 23,6 месеца; Р = 0.39).
Адювантна химио-лъчетерапия. Ролята на радиационната постпанкреатомия е противоречива, като се има
предвид системният характер на заболяването. Потенциалната роля на радиацията се обяснява с високия
риск от локален рецидив и съпътстващата го болест-

ност. Данните обаче са противоречиви и произтичат
главно от по-стари проучвания:
Проучването на гастроинтестиналната група (GITSG)
е рандомизирано на пациенти с химиотерапия с поддържаща химиотерапия (n = 21) спрямо операция самостоятелно (n = 22). Рамото химио-лъчетерапия се
състои от 4,000 cGy радиация с разделен курс в комбинация с болус 5-FU. Впоследствие химиотерапията се
прилага в продължение на още 2 години. Наблюдавано
е значително удължено медиана на преживяемост от
20 месеца за пациентите, лекувани с химио-радиотерапия, в сравнение с 11 месеца при контролите. Европейската организация за изследване и лечение на рака
(EORTC) произволно избра 218 пациенти с тумори на
панкреаса или ампулата за провеждане на адювантна
химио-радиотерапия на базата на 5-FU (но без поддържаща химиотерапия) или само операция. Въпреки
че има тенденция за полза по отношение на преживяемостта в групата на лечението със средна преживяемост от 17 и 13 месеца, в групите за лечение и наблюдение, съответно, и 5-годишни оценки на преживяемост,
съответно, 23% и 10%, не са статистически значими.
Дизайнът на проучването ESPAC-1, споменато по-горе, позволява сравнение на пациенти, които са получили адювантна химио-лъчетерапия и тези, които не
са получили такава терапия. Не е имало ефект от химио-лъчетерапията. Средната преживяемост е била
15,9 месеца (95% CI 13,7 до 19,9) сред 145-те пациенти, които са били с химио-радиотерапия и 17.9 месеца
(95% CI 14.8 до 23.6) сред 144 пациенти, които не са
провеждали химио-радиотерапия (HR за смърт 1.28;
95% CI 0.99 до 1.66; P = 0.05). Двугодишните и петгодишните оценки за преживяемост са съответно 29% и
10% сред пациентите, получили химио-радиотерапия,
и 41% и 20%, съответно, сред тези, които не са получили химио-радиотерапия. Налице са обаче редица критики към това заключение, особено по отношение на
контрола на качеството на доставената радиация.
Локално авансирал рак на панкреаса
При неоперабилен процес основен метод на лечение
е системната химиотерапия. Ролята на лъчетерапията
(RT) става все по-спорна в адювантен аспект, поради
тенденцията на туморния процес за ранна системна
прогресия. При изразен болков синдром може да се
включи химиотерапия като палиативна форма на лечение. Повечето проучвания, оценяващи системната
терапия при метастатично заболяване, включват и локално напреднали, неметастатични заболявания. Основните проучвания, оценяващи химио-радиотерапията при локално напреднал рак на панкреаса (LAPC),
са както следва:
- Редица малки клинични проучвания показват възможна полза за преживяемостта при (5-FU-базирани)
химио-радиотерапия в сравнение с радиотерапията
сама при тази група пациенти. Например, едно проучване на GITSG установява полза от химио-лъчетерапия плюс химиотерапия в сравнение с химиотерапия-
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та. Химиотерапията се състои от стрептозоцин, митомицин и 5-FU, и 1-годишната преживяемост. Ползата
е 41% в сравнение с 19%.
- В опит да се отговори на този въпрос в епохата на
съвременните клинични проучвания, FFCD – SFRO
(Федерация по франкофония на Cancérologie Digestive
– Société Française de Radiothérapie Oncologique) проведе проучване фаза III – първото в продължение на
почти 20 години, за да отговори на този въпрос: директно сравняване химиотерапия и химио-лъчетерапия. В това проучване 119 пациенти (от планирани
176) са рандомизирани да бъдат подложени на индукционно химио-лъчетерапия (с 5-FU 300 mg/m²/24 h
като непрекъсната инфузия, дни 1 до 5 всяка седмица
и цисплатин, 20 mg/m²/ден, 1 до 5 на седмици 1 и 5),
последвана от гемцитабин, или директно към химиотерапия с гемцитабин. Проучването е спряно преди
пълното му включване поради по-ниска преживяемост в групата на химио-лъчетерапията (средна преживяемост 8,6 спрямо 13 месеца; Р = 0,014).

пациенти с локално авансирал РАС, които са били
включени в предварителни проучвания на GERCOR и
на които е била предложена химиотерапия (по преценка на изследователя), при условие, че нямат метастази след 3-месечен период. За тези пациенти, които са
били без метастази след първоначална химиотерапия,
имаше ефект върху преживяемостта, ако те преминеха към химио-радиотерапия в сравнение с тези, които
продължиха само с химиотерапия (средна OS 15.0 и
съответно 11,7 месеца; Р = 0,0009). Тези данни предполагат, че химио-радиацията може да има ефект върху
преживяемостта при избрани пациенти със заболяване, локализирано за продължителен период от време.
Лъчетерапия

Наскоро беше представено подобно проучване, сравняващо само гемцитабин (1 000 mg/m² седмично × 3
на всеки 4 седмици в продължение на седем цикъла)
с химио-лъчетерапия (RT 50,4 GY в 28 фракции плюс
гемцитабин 600 mg/m² седмично × 6), последвано от
пет цикъла гемцитабин самостоятелно (1000 mg/m²
седмично × 3 на всеки 4 седмици). Опитът беше спрян
рано поради бавно събиране на болни (N = 74, от планирани 316). Средната преживяемост е била 9,2 месеца
(95% CI 7,8 до 11,4) и 11,0 месеца (95% CI 8,4 до 15,5)
съответно за двете рамена (P = 0,044).

Лечението на панкреатичния дуктален аденокарцином продължава да бъде предизвикателство. Въпреки
че системната терапия е основата на лечението при
това заболяване, до една трета от пациентите умират
от усложнения, свързани с локалната прогресия. Постигането на локален контрол, особено при тези пациенти, които са с локално напреднала болест, могат да
доведат до значително подобряване на резултатите от
преживяемостта. Тъй като карцинома на панкреаса е
лъчерезистентен тумор, за да се постигне добър локален контрол, вероятно е необходима висока биологична ефективна доза (> 100 Gy) за ефективна аблация
на тумора при наличие на съседни лъчечувствителни
нормални стомашно-чревни тъкани (2). Ограниченията за постигане на аблативна доза при тумори на панкреаса се дължат най-вече на близостта на туморите
до дванадесетопръстника, йеюнума и стомаха.

Координаторът Groupe Multidisciplinaire en Oncologie
(GERCOR) е извършил ретроспективен анализ на 181

На табл. 2 са показани прогностичните фактори съгласно ТNМ класификацията от 2017 г.

Таблица 2. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при тумори на панкреаса по TNM класификацията в сила от 2018 г.
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Далечни метастази

ECOG статус

Остатъчен тумор (R0, R1, R2)

Допълнителни

Метастази в ЛВ;
Туморни маркери –
СА19.9

Постоперативна смъртност

Адювантна терапия

Нови и обещаващи

hENT1 експресия

Модифицирана по Glasgow прогностична оценка (C-реактивен протеин
[CRP] и албумин); съотношение неутрофили към лимфоцити
(Neutrophil to lymphocyte ratio – NLR)

Патологичен отговор на
неоадювантната терапия

Клинични мишенни обеми
При следоперативните болни трябва да се поставят
клипове, за да се отбележи мястото на първичния тумор. След резекция, ПМО се определя на базата на
предоперативния КT и по поставеният клипс. ПМО
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трябва да включва всички рискови групи лимфни
възли (ad portam hepatis, superior mesenteric и celiac),
както и предоперативното местоположение на тумора.
При лезии разположени в главата на панкреаса основните групи лимфни възли, които се включват, са

панкреатикодуоденалните, перипанкреатичните (след
резекция по Whipple), лимфните възли ад портам хепатис и парааорталните лимфни възли. Приблизително
две трети от левия бъбрек трябва да бъдат изключени
от предното поле, тъй като десният бъбрек често се
включва в полето поради включването на дванадесетопръстника в ПМО. Горната граница на ПМО стига
до средна или горна част на тялото T11, а долната граница на ниво L2-L3, за да се включват горните мезентериални лимфни възли и дванадесетопръстника. При
наличие на резидуална лезия тя трябва изцяло да влиза
в ПМО. Осигурителните зони са на 1,5 до 2,0 cм от първичния тумор.При лезии на тялото или опашката на
панкреаса могат да бъдат включени поне 50% от левия
бъбрек, за да се постигне адекватно покриване на рисковите групи лимфни възли (т.е. супрапанкреатични
и лимфните възли на слезката). Включването на панкреатикодуоденалните лимфни възли често не е показано при лезии на тялото или опашката на панкреаса и
така могат да бъдат запазени поне две трети от десния
бъбрек.Предписваната ООД варира от 45 до 50 Gy при
ДОД – 1.8-2 Gy. При нерецирани или резидуални тумори може да бъде приложен интегриран или последователен сюрдозаж за видимия тумор до 55-60 Gy.
Проучванията за едновременно лъче-химиолечение
при тумори на панкреаса не дадоха очакваните резултати. Проучването на Cohen S. et al. през 2005 г., върху
114 болни, провели перкутанно ЛЛ до ООД – 59.4 Gy
със или без непрекъсната инфузия на 5-FU (1000mg/
m²/дн.) от 2-ри до 5-ти ден и от 28-ми до 31-ти ден и
mitomycin-C (10 mg/m²) на 2-ри ден, не показа разлика в ЛК или ОП. Наблюдавана бе по-висока, предимно
хематологична токсичност. През 2016 г. Hammel P. et al.
(7) сравняват самостоятелно ЛЛ и лъче-химиолечение
с гемцитабин и комбинация на гемцитабин с ерлотиниб. Наблюдаваната средна преживяемост е 15.2 мес.
в групата с ЛЛ и 16.5 мес. в групата с лъче-химиолечение. В групата с лъче-химиолечение се намалява и
локалната прогресия от 46% до 32% (P = .03).Обещаващи са проучванията за SBRT при тумори на панкреаса. Първият клиничен доклад за SBRT при лечението на рака на панкреаса е публикуван през 2004 г. от
Станфордския университет. Използвайки системата
CyberKnife, 15 пациенти с локално авансирали тумори
на панкреаса се лекуват до дози 15, 20 или 25 Gy в една
фракция. Локалният контрол е бил 100%, но всички
болни в крайна сметка развиват метастатични заболявания и средната преживяемост е 11 месеца.
В опит да се подобрят тези резултати, групата от Станфорд проведе проучване във фаза II, чрез включване
на 25 Gy SBRT сюрдозаж за първичния тумор след 45
Gy перкутанно ЛЛ за тумора и регионалните лимфни
възли с едновременно приложение на 5-флоурурацил.
Процентът на ЛК също беше много висок в това проучване (94%), но средната преживяемост е била само
8,3 месеца. Също така беше отбелязан повишен процент (12,5%) на стомашно-чревна токсичност степен
3.Mahadevan А. et al. (10) описаха серия от 36 пациенти, лекувани с 24-36 Gy в 3 фракции. ЛК е висок – 78% с

ниска токсичност (14% степен 3). Наблюдаваната средна преживяемост е 14,3 месеца.Didolkar et al. (11) съобщават за ретроспективно проучване с 85 пациенти със
смесени стадии на рак на панкреаса, получаващи 15-30
Gy в 3 фракции. Процентът на ЛК е висок (91,7%), а
наблюдаваната средна преживяемост е 18 месеца.Проучванията на Herman et al. през 2015 г. при 49 болни
и схема на фракциониране 33 Gy в 5 фракции показаха средна преживяемост 13.9 мес. Проучванията на
Park J. et al. за 33 Gy в 5 фракции не показаха разлика в
средната преживяемост в сравнение с конвенционалното фракциониране на дозата (50.4-56 Gy в 1.8-2.0 Gy
на фракция). В противовес на това Zhong J. et al. през
2017 г. (14) при 8450 болни с карцином на панкреаса,
доказа скромно подобрение на ОП с SBRT – 13,9 срещу
11,6 месеца (при конвенционално фракциониране на
дозата). Наблюдавано бе и увеличение на 2-годишната
преживяемост (21,7% срещу 16,5%, p = 0,0014).
Използването на 3-5 фракции SBRT и биологично еквивалентни дози над 100 Gy би довело до по-висок локален туморен контрол и по-висока ОП.
Критичните органи, които лимитират дозата са: тънки
черва, стомах, черен дроб, бъбреци и гръбначен мозък.
Различни техники като 3D конформно ЛЛ (3DCRT) и
модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT) могат да пощадят тези органи. Като се има предвид, че дългосрочната преживяемост е ниска, действителният брой пациенти, изложени на риск от късни усложнения, е малък.
Късните ефекти на тънките черва и стомаха също могат да бъдат намалени, чрез намаляване на обема на
тези органи в полето с високи дози.
Въпреки множество рандомизирани проучвания, ролята на адювантното ЛЛ не е установена. Лечението на
рака на панкреаса остава предизвикателство в онкологията. Въпреки напредъка в много аспекти, включително в предоперативното стадиране, хирургичните техники, периоперативните грижи, лекарственото
лечение и ЛЛ, 5-годишната ОП при тези болни остава
около 20%. Локалният контрол на тумора е подобрен
чрез използването на специализирани лъчеви техники, позволяващи безопасно повишаване на дозата.
Дори и с тези техники не е ясно каква полза в ОП е
постигната, предвид степента на метастазиране при
това злокачествено заболяване. Дори при болни с метастатична болест, основната причина за смърт остава
локорегионалната прогресия.
Метастатична болест
При повечето пациенти с напреднало заболяване
системната терапия е основната форма на лечение. В
сравнение с най-добрите поддържащи терапии, химиотерапията показва, че удължава преживяемостта при
пациенти с напреднал рак на панкреаса, заключение
основано на метаанализ на над 50 проучвания. Основното съображение при лечението на метастатично заболяване е състоянието на пациента, което е доказано
в многобройни проучвания и метаанализи, което само
по себе си е мощен прогностичен белег за очаквания
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резултат. На фона на бавния прогрес трябва да се отбележи че:
гемцитабин е нуклеозиден аналог, чиято основна роля
при рак на панкреаса е доказана през 1997 г. след проучване фаза III, което показва подобрение както от
клинично съображение, така и в насока преживяемост
в сравнение с 5-FU при пациенти с напреднал рак на
панкреаса, които не са били лекувани до този момент.
Повечето пациенти, лекувани с гемцитабин, са имали
клинично подобрение, основано на три фактора: болка, performance status и промяна на теглото – в сравнение с тези, лекувани с 5- FU. Има и (умерено) повишаване на преживяемостта (средна преживяемост 5.65
спрямо 4.41; P = 0.0025; и 1-годишна преживяемост
18% спрямо 2% в полза на гемцитабин).
След това усилията са насочени към комбиниране с
други цитоксични средства, повечето от които са довели до отрицателни изследвания. Метаанализът на
рандомизирани проучвания обаче показа значителен
успех за преживяемостта при комбинирани схеми,
когато гемцитабин е бил комбиниран с платинови
средства (HR 0.85; 95% CI 0.76 до 0.96; P = 0.010) или
флуоропиримидини (HR 0.90; 95% CI 0.81 до 0.99; P
= 0.030). При анализ на подгрупа пациентите с добро
състояние показва, че имат полза от цитоксични комбинации (HR = 0.76; 95% CI 0.67 до 0.87; P < 0.0001),
докато пациентите с лошо състояние на показателите
нямат повлияване на преживяемостта от комбинираната химиотерапия.
Първото проучване, което има ефект върху преживяемостта при всяка комбинирана терапия при рак на
панкреаса и което е довело до одобрение от FDA на
тази комбинация за първа линия на лечение на рак на
панкреаса през 2005 г., е проучване на Moore et al., в
което 569 пациенти, нелекувани, с локално напреднал
или метастатичен рак на панкреаса, са рандомизирани да получават гемцитабин с ерлотиниб или плацебо.
Налице е много скромно, но статистически значимо
подобрение на прогресирането (HR 0.77; 95% CI
0.64 до 0.92; P = 0,004) 1-годишна преживяемост (23%
срещу 17%; P = 0,023) и средна обща преживяемост
(6,24 месеца спрямо 5,91 месеца, HR 0,82; 95% CI 0,69
до 0,99; P = 0,038) в полза на ерлотиниб , Както показва опитът с EGFR инхибитори при други видове рак,
появата на обрив е свързана с добър ефект. Средната
честота на преживяемост при пациенти с грейдинг 0,
1 и 2+ е била съответно 5,3, 5,8 и 10,5 месеца, което
предполага, че ефектът за цялата група е малък. Специфична субпопулация от пациенти може да има значителна полза от добавянето на ерлотиниб.
Напоследък комбинацията от гемцитабин с албумин-свързана паклитакселова формула показва активност в проучвания фаза II и резултатите от предварителната фаза III са имали ефект относно преживяемостта.
През 2011 г. стандарта за първа линия лечение за пациенти в добро състояние се промени с публикува-
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нето на изпитване фаза III, сравняващо гемцитабин
с интензивна полихимиотерапевтична схема, съчетаваща оксалиплатин, иринотекан и 5-FU/левковорин
(FOLFIRINOX). Въпреки че е имало повишена токсичност в експерименталната схема, тя е свързана с впечатляваща честота на отговор (31,6% срещу 9,4%) и
ефект върху преживяемостта (11,1 срещу 6,8 месеца) в
сравнение с гемцитабин.
Литература:
1. American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria® Staging of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. 2017.
www.acr.org/ac.
2. Amin MB, Edge S, Greene F, et al. AJCC Cancer Staging
Manual. 8th ed. New York, NY: Springer; 2017.
3. Al-Hawary MM, Francis IR, Chari ST, et al. Pancreatic
ductal adenocarcinoma radiology reporting template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology
and the American Pancreatic Association. Radiology. 2014;
270(1):248-260. 12.
4. Gottlieb RA. CT onco primary pancreas mass template.
2012; Available at: http://www.radreport.org/txt/0000018.
Accessed September 1, 2017.
5. Kim JH, Eun HW, Kim KW, et al. Diagnostic performance
of MDCT for predicting important prognostic factors in pancreatic cancer. Pancreas. 2013;42(8):1316-1322.
6. Li J, Saif MW. Advancements in the Management of Pancreatic Cancer. J Pancreas. 2009 Mar 9; 10(2):109-117.
7. Motosugi U, Ichikawa T, Morisaka H, et al. Detection of
pancreatic carcinoma and liver metastases with gadoxetic
acid-enhanced MR imaging: comparison with contrast-enhanced multi-detector row CT. Radiology. 2011; 260(2):446453.
8. Nawaz H, Fan CY, Kloke J et al. Performance characteristics of endoscopic ultrasound in the staging of pancreatic
cancer: a meta-analysis. JOP 2013; 14: 484–497. 11.
9. Ngamruengphong S, Swanson KM, Shah ND, Wallace
MB. Preoperative endoscopic ultrasound-guided fine needle
aspiration does not impair survival of patients with resected
pancreatic cancer. Gut 2015; 64: 1105–1110. 16.
10. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Pancreatic Adenocarcinoma. Version 2.2017. 2017; Available at:
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pancreatic.pdf. Accessed September 1, 2017.
11. Ikuta Y, Takamori H, Ikeda O, et al. Detection of liver
metastases secondary to pancreatic cancer: utility of combined helical computed tomography during arterial portography with biphasic computed tomographyassisted hepatic
arteriography. J Gastroenterol. 2010; 45(12):1241-1246.
12. Treadwell JR, Mitchell MD, Eatmon K, et al. Imaging
Tests for the Diagnosis and Staging of Pancreatic Adenocarcinoma. Comparative Effectiveness Review No. 141. (Prepared
by the ECRI Institute-Penn Medicine Evidence-based Prac-

tice Center under Contract No. 290-2012-00011-I.) AHRQ
Publication No.14- EHC045-EF. Rockville, MD: Agency for
Healthcare Research and Quality. September 2014. Available at: https://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/ehc/products/513/1973/cancer-pancreas-executive-140923.pdf.
13. 15. Wong JC, Lu DS. Staging of pancreatic adenocarcinoma by imaging studies. Clin Gastroenterol Hepatol 2008;
6: 1301–1308.
14. Динева С, Гецов П. Ролята на компютърната
томография в диагностиката на хроничен
панкреатит и аденокарцином на панкреаса. Варненски
медицински форум, 2017, 6 (1), 122-128.
15. Я. Валериева, Б. Големанов, Б. Владимиров, Р.
Митова, Й. Генов, Д. Сотиров, П. Гецов, С. Симинкович,
И. Терзиев, Т. Пирдопска, Р. Иванова, М. Белитова, М.
Ковачева, Н. Колев. Болести на панкреаса: Практическо
ръководство. 2015. 18-57, 58-85.
16. Iacobuzio-Donahue C.A., Fu B., Yachida D. et al. DPC4
gene status of the primary carcinoma correlates with patterns of failure in patients with pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2009; 27: 1806-1813.
17. Herman J.M., Chang D.T., Goodman K.A. et al. Phase 2
multi-institutional trial evaluating gemcitabine and stereotactic body radiotherapy for patients with locally advanced
unresectable pancreatic adenocarcinoma. Cancer. 2015; 121:
1128-1137.
18. Brierley J., M. Gospodarowicz, C. Wittekind. UICC
TNM classification of malignant tumours. 8-th ed. Chichester: Wiley, 2017.Goodman KA, Regine WF, Dawson LA,
et al. Radiation Therapy Oncology Group consensus panel
guidelines for the delineation of the clinical target volume in
the postoperative treatment of pancreatic head cancer. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 2012; 83(3):901–908.Halperin, E.,
D. Wazer, C. Perez, L. Brady. Perez & Brady‘s Principles
and Practice of Radiation Oncology 7th Ed., Philadelphia,
Wolters Kluwer, 2018.Cohen S. et al. A randomized phase III
study of radiotherapy alone or with 5-fluorouracil and mitomycin-C in patients with locally advanced adenocarcinoma
of the pancreas: Eastern Cooperative Oncology Group study
E8282. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2005; 62(5):1345–
1350.Hammel P, Huguet F, van Laethem JL, et al. Effect of
chemoradiotherapy vs chemotherapy on survival in patients
with locally advanced pancreatic cancer controlled after 4
months of gemcitabine with or without erlotinib: the LAP07
randomized clinical trial. JAMA, 2016; 315:1844–1853.
Koong AC, Le QT, Ho A, et al: Phase I study of stereotactic
radiosurgery in patients with locally advanced pancreatic
cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys., 2004, 58(4):1017-1021.
Koong AC, Christofferson E, Le QT, et al: Phase II study to
assess the efficacy of conventionally fractionated radiotherapy followed by a stereotactic radiosurgery boost in patients
with locally advanced pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol
Biol Phys, 2005, 63(2):320-323.Mahadevan A, Jain S, Goldstein M, et al: Stereotactic body radiotherapy and gemcitabine for locally advanced pancreatic cancer. Int J Radiat
Oncol Biol Phys, 2010, 78(3):735-742.

19. Didolkar MS, Coleman CW, Brenner MJ, et al: Image-guided stereotactic radiosurgery for locally advanced
pancreatic adenocarcinoma results of first 85 patients. J Gastrointest Surg, 2010, 14(10):1547-1559.Herman JM, Chang
DT, Goodman KA, Dholakia AS, Raman SP, Hacker-Prietz
A, et al. Phase 2 multi-institutional trial evaluating gemcitabine and stereotactic body radiotherapy for patients with
locally advanced unresectable pancreatic adenocarcinoma.
Cancer. 2015; 121(7):1128–37.
20. Park JJ, Hajj C, Reyngold M, Shi W, Zhang Z, Cuaron JJ,
et al. Stereotactic body radiation vs. intensity-modulated radiation for unresectable pancreatic cancer. Acta Oncol. 2017;
56(12):1746–53.Zhong J, Patel K, Switchenko J, Cassidy RJ,
Hall WA, Gillespie T, et al. Outcomes for patients with locally advanced pancreatic adenocarcinoma treated with stereotactic body radiation therapy versus conventionally fractionated radiation. Cancer. 2017; 123(18):3486–93.
21. Burris HA, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in
survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized
trial. J Clin Oncol. 1997; 15(6):2403-2413.
22. 30. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX
versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J
Med.
23. 2011; 364:1817-1825.
24. 31. Heinemann V, Boeck S, Hinke A, Labianca R, Louvet
C. Meta-analysis of randomized trials: evaluation of benefit
from gemcitabine-based combination chemotherapy applied in
advanced pancreatic cancer. BMC Cancer. 2008; 8(1):82.
25. 32. Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, et al. Erlotinib plus
gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with
advanced pancreatic cancer. A phase III trial of the National
Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol.
2007; 25(15):1960-1966.
26. 33. Neoptolemos JP, Stocken DD, Bassi C, Ghaneh P, et
al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid
vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial. JAMA. 2010; 304(10):1073-1081.
27. Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al. A randomized
trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection
of pancreatic cancer. N Engl J Med. 2004; 350(12):1200-1210.
28. Oettle H, Post S, Neuhaus P, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing
curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized
controlled trial. JAMA. 2007; 297(3):267-277.
29. O’Reilly EM. Adjuvant therapy for pancreas adenocarcinoma. J Surg Oncol. 2013;107(1):78-85.
30. Varadhachary G, Tamm E, Abbruzzese J, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: definitions, management,
and role of preoperative therapy. Ann Surg Oncol. 2006;
13(8):1035-1046.

243

до 2004 г.) в резултат на превенция и ранно диагностициране чрез ефективни програми за скрининг и адювантно лечение.
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З. ВАЛЕРИЯНОВА
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Епидемиология
Колоректалният карцином (КРК) е втората водеща
причина за смърт от онкологично заболяване сред мъжете и жените в Европа и САЩ и е на трето място по
честота от малигнените заболявания по света, независимо от пола.
Близо 142820 нови случая на КРК (72% на дебелочревен карцином; 28% на ректален карцином) са диагностицирани през 2013 г. в САЩ, като при една трета от
пациентите заболяването ще приключи летално.
Пожизненият риск от развитие на КРК за мъже и жени
е 5%.
Радикалната хирургична интервенция излекува дефинитивно почти 50% от всички диагностицирани пациенти. Въпреки това от 40% до 50% от новодиагностицираните случаи на КРК развиват впоследствие, или
са диагностицирани, с метастатично заболяване.
Честотата на рака на дебелото черво е по-висока в
икономически по-развитите региони, като САЩ или
Западна Европа, отколкото в развиващите се региони
като Азия, Африка или Южна Америка.
Процентът на заболеваемост и смъртност от КРК в
САЩ продължава да намалява (спад от 2,3% от 1998
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За България през 2013 г., ракът на дебелото черво при
мъжете е на трето място по заболеваемост – 8.4 %, а
ракът на ректума и ануса – на пето място с 5.8%. При
жените карциномът на дебелото черво има заболеваемост от 8.1%, а на ректум и анус заема седмо място с
4.2%. Починалите за същата година са 1833 болни, от
които 59.1% са мъже. Тенденциите в стандартизираните показатели на заболяемост и смъртност показват
увеличение и при двата пола, по-добре изразени при
мъжете. Заболяемостта и смъртността при мъжете
в България са по-високи от средните за Европа. Релативната петгодишна преживяемост, обща за двата
пола в България, е 45.2%.
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Въпреки че някои състояния предразполагат към развитие на рак на дебелото черво, при около 70% от пациентите няма установени рискови фактори:
1. Възраст. Повече от 90% от случаите се срещат при
пациенти на възраст над 50 години.
2. Пол. Честотата на рак на дебелото черво е подобна
при мъжете и жените, но ракът на ректума е по-чест
при мъжете.
3. Етническа принадлежност. Появата на КРК е по-често наблюдавана при афроамериканците, отколкото
при бялото население, а смъртността е с почти 45%
по-висока при афроамериканците в сравнение с кавказката раса.
4. Анамнеза на КРК. Предиспозиция при установени доброкачествени полипи: Аденоматозни полипи:•
тръбни аденоми (най-нисък риск);
• тубуловилозни аденоми (среден риск);
• вилозни аденоми (най-висок риск).
5. Употребата на тютюн е свързана с повишена честота и смъртност от КРK. Асоциацията е по-силна при
ректален рак.
6. Затлъстяване. Две проспективни кохортни проучвания показват 1,5-кратно повишен риск от CRC при
хора, които имат висок индекс на телесна маса (BMI).
Консумацията на храни, богати на животински мазнини, протеини, глюкозо-фруктозни подсладители и
бедна на целулоза и фибри храна, водят до завишаване
на BMI, алкализират средата, забавят пасажа и стимулират развитието на анаеробна чревна флора. Смята
се, че промяната в чревния микробиом може да доведе до хронично възпалително дразнене и респективно
до начална канцерогенеза. Висококалоричната храна,
която е свързана със затлъстяване, може да причини
и инсулинова резистентност. При инсулинова резистентност често се наблюдава повишаване на серумния
инсулин, което корелира с увеличени нива на insulin-

like growth factor type I (IGF-I). IGF-I е растежен фактор, който стимулира пролиферацията на чревната
лигавица. В същото време лечението с метформин
може да намали риска от развитие на малигнена неоплазма на колона. Данните на рандомизирано клинично
проучване показват ефективността от прием на ниски
дози метформин след оперативна ексцизия на аденом
при пациенти без метаболитни коморбидности и диабет. Едногодишният прием на метформин значително
редуцира риска от поява на нови аденоми или полипи
на дебелото черво. Освен това при пациенти с диагностициран КРК и диабет, които приемат метформин, се
смята, че прогнозата е по-благоприятна.
7. Хранителни фактори. Висококачествените, нискокалоричните и ниско диетичните мазнини могат да намалят риска от рак. Изследвания откриват връзка между
консумацията на млечни продукти, и по-конкретно,
на прясно мляко при мъже с развитие на КРК. Приготвени на скара храни водят до образуване на хетероциклични амини, които са канцерогенни.
8. Калциев дефицит. Ежедневният прием на 1,25 до
2,0 g калций е свързан с намален риск от рецидивиращи аденоми в рандомизирано плацебо контролирано проучване. Пероралната терапия с бифосфонати в
продължение на поне една година може също да намали риска от КРК.
9. Дефицит на микроелементи. Дефицитът на селен и
витамини Е и D може да повиши риска от КРК. Ролята
на фолиевата киселина остава неясна. Според някои
автори приемът на 400 μg/дн. фолиева киселина намалява честотата на колоректалния карцином с около
50%.
10. Възпалително заболяване на червата. Улцерозният
колит увеличава риска от 7 до 11 пъти, особено с продължителността на колита (8 до 12 години) и с откриването на дисплазия. Болестта на Crohn е свързана с
два пъти завишен риск от развитие на КРК.
11. Нестероидни противовъзпалителни средства. Американско проучване за раково общество съобщава за
40% по-ниска смъртност при редовно употребяващите аспирин и подобни намаления на смъртността са
наблюдавани при продължителна нестероидна противовъзпалителна употреба при пациенти с ревматологични заболявания. Инхибиторът на циклооксигеназа-2 (СОХ-2) целекоксиб е одобрен от Американската
администрация по храните и лекарствата (FDA) за
допълващо лечение на пациенти с фамилна аденоматозна полипоза (FAP). Химиопрофилактиката със
селективни инхибитори на СОХ-2 трябва да бъде балансирана срещу повишени сърдечно-съдови рискове.
12. Фамилна анамнеза. 80% от случаите на рак на дебелото черво се диагностицират при липса на положителна фамилна анамнеза. В общата популация, ако
един роднина от първа степен развие рак, той увелича-

ва относителния риск за други членове на семейството
до 1,72, а ако са засегнати двама роднини, относителният риск нараства до 2,75. Повишен риск също се наблюдава, когато роднина от първа степен развива аденоматозен полип преди 60-годишна възраст. Истинските наследствени форми на рак са само 6% от КРK.
Други второстепенни фактори в патогенезата на КРК
са анамнеза за склерозиращ холангит, състояние след
холецистектомия, салмонелоза, предшестващ рак на
храносмилателната система и други.
Фамилни наследствени синдроми
Фамилна аденоматозна полипоза (FAP)
FAP е автозомно-доминантен наследствен синдром с
повече от 90% пенетрантност, проявяващ се със стотици полипи, развиващи се в края на юношеството.
Рискът от развитие на инвазивен рак с течение на
времето е почти 100%. Засегнати са и други системи
и органи като често се наблюдават хипертрофия на
ретиналния епител, увеличен риск от развитие на стомашен карцином, хепатобилиарни тумори, рак на щитовидната жлеза и остеоми. Идентифицирани са мутации в туморно супресорния ген на чревна аденоматозна полипоза (APC), локализиран в хромозома 5q21
и експресиран в повечето тъкани. Загубата на APC гена
води до изменена сигнална трансдукция с повишена
транскрипционна активност на β-катенин (транцкрипционен ефектор на Wnt сигналния път) и постоянна
Wnt независима стабилизация на β-катенин. Акумулацията на β-катенин води до транслокацията му в
клетъчното ядро, където действа като ко-активатор на
транскрипционната фамилия фактори TCF/LEF, чиято
роля е в процес на проучване. Съществуват и няколко
варианта на FAP с екстраинтестинални прояви:
Атенюиран FAP: Този вариант генерира плоски аденоми, които възникват в по-голяма възраст. Мутациите
са склонни да се появяват в проксималната и дисталната части на APC гена.
Синдром на Гарднър. Свързан с дезмоидни тумори,
остеоми, липоми и фиброми на мезентериума или коремната стена.
Синдром на Turcot. Включва тумори (особено медулобластоми) на централната нервна система.
Синдром на Peutz-Jeghers. Включва хамартомни полипи
в стомашно-чревния тракт и на периорална меланинова пигментация. Свързва се с тежки хеморагии, чревна
непроходимост, меланоза по длани и стъпала. При 90%
от пациентите се открива мутация в STK11/LKB1-ген,
който е серин-треонин киназа с туморно супресорна
функция. Той участва в регулацията на клетъчния поляритет и метаболизма в малигнените клетки. Заболяването се унаследява автозомно доминантно.
Ювенилна полипоза. Наличие на хамартоми в дебелото
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черво (най-често в ректума), тънките черва и стомаха с потенциал за малигнена трансформация. Тяхното
образуване започва в ранна юношеска възраст, но наименованието „ювенилна“ се отнася до хистологичния
тип на полипите, а не възрастта на възникване. Синдромът се свързва с два основни гена BMPR1 (костен
морфогенен рецептор) и SMAD4 (сигнален трансдюсер на TGF-β пътя) и се унаследява автозомно-доминантно.

PMS2 експресия) следва да се търси мутация в BRAF и
по-конкретно BRAF V600E. Висока MSI може да бъде
идентифицирана в почти всички синдроми на Линч и
в 15% до 20% от спорадичните ракови заболявания на
дебелото черво и може да служи за ранен скринингов
тест за Линч синдром (съвместно с критериите Амстердам).

Наследствен неполипозен колоректален рак

СКРИНИНГ

Синдромите на Линч, кръстен на Хенри Т. Линч,
включват Линч I или синдром на дебелото черво,
който е автозомно-доминантен, характеризиращ се
с различни клинични характеристики, в това число
включване на проксималния колон, муцинозна или
слабо диференцирана хистология, псевдодиплоидия и
наличие на синхронни или метахронни тумори. Пациентите развиват рак на дебелото черво преди 50 години без предшестваща полипоза, с доживотен риск от
рак приблизително около 75%. При Линч II или екстраколичен синдром, индивидите са податливи на злокачествени заболявания в ендометриума, яйчниците,
стомаха, хепато-билиарния тракт, тънките черва и генитоуринаталния тракт. Линч I е най-честата форма
на генетично детерминиран колоректален карцином.

Разработени са насоки за скрининг за ранно откриване на рак на дебелото черво, които са и причината за
подобряване на преживяемостта в развитите страни.
Поради продължителния период на преход от доброкачествени до злокачествени първични лезии и бавното време за удвояване (повече от 600 дни) на повечето
колоректални карциноми, локализацията е изключително подходяща за скрининг и ранна диагностика.
Съществуват редица тестове за ранно откриване на
рак на дебелото черво при асимптоматични пациенти
със среден риск. След навършване на 50 години, както
мъжете, така и жените, трябва да обсъдят с лекарите
си пълния набор от възможности за тестване. Всеки
положителен или абнормен скринингов тест трябва
да бъде последван от колоноскопия. Индивиди с фамилна анамнеза за рак на дебелото черво или полипи,
или анамнеза на хронично възпалително заболяване
на червата, трябва да се изследват по-рано и по-често.

Критериите в Амстердам (правило 3-2-1) са установени, за да се идентифицират потенциалните роднини в
риск, което включва:
■ Хистологично проверен КРК в най-малко трима членове на семейството, като единият е роднина от първа
степен на другите двама членове.
■ КРК установен най-малко в две последователни поколения.
■ Поне един член от семейството да бъде диагностициран на или под 50-годишна възраст.
Включването на екстраколонични тумори и клинико-патологични и възрастови модификации беше въведено с критериите на Bethesda през 1997 г. и впоследствие преработено, за да се отчете микросателитната
нестабилност (MSI). Синдромът на Линч се характеризира с дефекти в гените за възстановяване на несъответствие на ДНК (например, hMSH2, hMSH6, hMLH1,
hPMS1 и hPMS2) и, респективно, в техните протеини
– Mismatch repair (MMR) proteins. Тези дефекти водят
до промени в дължината на микросателитите, сегменти от ДНК с повтарящи се нуклеотидни последователности, което ги прави нестабилни и откриваеми при
диагностични PCR анализи. Парадоксално, болните с
висока микросателтина нестабилност имат по-добра
прогноза от тези с ниска микросателитна нестабилност или стабилна микросателитна структура. При
установяване на липса на експресия на MLH1 белтък (самостоятелно или в комбинация със загуба на
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Виртуална колоноскопия
Виртуална колоноскопия или компютърно-томографска колонография е нововъзникваща технология, при
която се получава спирално компютърна томография
(КТ) на колона и се създават триизмерни изображения
и се преглеждат от радиолог. Пациентите все още изискват подготовка на червата и инсуфлация на дебелото
черво, както и приемане на перорален контраст. Откритите аномалии изискват допълнително изследване
с ендоскопия.
Карциноембрионният антиген
Карциноембрионният антиген (СЕА) не е полезен за
общи скринингови цели на КРК. СЕА има ниска чувствителност, при което приблизително 60% от раковите
заболявания са пропуснати. Тя се препоръчва рутинно в програмите за проследяване след потвърждаване
на диагнозата. Изследването на СЕА, предоперативно
при пациенти с ранен рак на колона, определя възможността за използването му в периода на постоперативното проследяване. Той се проследява рутинно и при
пациенти с нормални предоперативни стойности, тъй
като в случай на рецидив при 44% от болните се наблюдава покачване на серумните му нива. Завишени
стойности на CEA предоперативно, които не се нормализират месец след оперативната интервенция, могат
да индикират персистенция на заболяването.

Таблица 1. Препоръчителен колоректален скрининг при асипмптоматично население след 50-годишна възраст.
Тест Честота

Откриване на K-ras
K-ras генът е мутирал в 30% до 50% от колоректалните
карциноми и откриването в изпражнения представлява потенциално мощна скрининг стратегия. Понастоящем това е активна област на клинично изследване.
Фекален тест за окултно кървене
Това е единственият метод за масов скрининг, одобрен
за рутинно приложение. Препоръчва се като ежегодно
скринингово изследване, като при положителен резултат следва да се проведе фиброколоноскопия за установяване на източника на кървене.
Фиброколоноскопия (ФКС)
ФКС се препоръчва за скрининг между 50-74-годишна възраст. Интервалът на приложение не трябва да
е по-кратък от 10 години, в зависимост от находката
и препоръката на проследяващия гастроентеролог,
може да бъде интезифициран или удължен.
Други методи за скрининг, които навлизат в клиничната практика, са ДНК анализ на изпражнения и капсулна ендоскопия, при която може да се установят
изменения по хода на дебелото черво, но не може да
се извърши хистологична верификация и се налага
последващо провеждане на ФКС при суспектни находки.
Патоморфология
Повече от 90% от КРК са аденокарциноми. Други
първични видове рак на дебелото черво и ректума
включват саркома на Капоши, неходжкинови лимфоми, дребноклетъчен карцином и карциноидни тумори.
Макар и нечести, метастазите в дебелото черво включват меланом, рак на яйчниците и стомаха. При добре
диференцираните аденокарциноми повече от 95% от
тумора представляват жлезисти формации. Този про-

цент е около 50 до 95% при умерено диференцираните карциноми и под 50% при слабо диференцираните
тумори. Характерна хистологична особеност на инвазивните колорекатални карциноми са некротични
отлагания в жлезистата ламина, което може да послужи за отдиференциране на метастатичните лезии. От
имунохистохимичните маркери най-често използвани
за констелация на КРК са цитокератин CK 20, CK7 и
CDX2. CDX2 е маркер за чревна диференциация и се
позитивира при 90% от колоректалните аденокарциноми, но не е специфичен само за тях и не би могъл
да бъде използван самостоятелно за верификация.
Най-често срещания фенотип на КРК е CK20 +, CK7- и
CDX2+ тумор.
Други по-редки хистологични подтипове тумори на
дебелото черво са муцинозния аденокарцином, медуларен аденокарцином и карцином тип „пръстен с камък“.
Муцинозният аденокарцином се характеризира с повече от 50% екстрацелуларен муцин и се наблюдава
по-често при наследствения неполипозен КРК. При
него прогнозата е добра, тъй като има поведение на
високо диференциран карцином с високо ниво на MSI.
Медуларният карцином също се асоциира с висока
микросателитна нестабилност, както и със значителна лимфоцитна инфилтрация. Независимо от ниската
степен на диференциация той също има добра прогноза.Аденокарциномите тип „пръстен с камък“ са много редки, и се наблюдават в по-малко от 1% от всички
аденокарциноми. Те се характеризират с голяко количество вътреклетъчен муцин, който избутва клетъчното ядро в периферията. Тези тумори са ниско диференцирани, с агресивно протичане и лоша прогноза.
Освен анатомично местоположение и симптоми, през
последните години се установиха генетични и имунологични различия между рака на десния колон, рака
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на левия колон и ректалните аденокарциноми. При
десностранните тумори много по-често се установява
микросателитна нестабилност с дефицит на MMR системата, по-висок мутационен потенциал и респективно по-висока имуногенност, в сравнение с левостранно локализираните формации.
Патогенеза
Карциногенезата на дебелото черво включва прогресия от хиперпролиферативна лигавица до образуване
на полип, с дисплазия и трансформация до неинвазивни лезии и последващи туморни клетки с инвазивни и
метастатични характеристики. КРК е уникален модел
на многостепенна канцерогенеза, резултат от натрупването на множество генетични изменения. Смята се,
че са необходими поне 4 или 5 мутации за възникване
на малигнена лезия. Молекулярният анализ по стадий
показва, че тази прогресия включва няколко вида генетична нестабилност, която се състои от промени в
трите класа гени – туморно супресорни, онкогени и гените, които се отговорни за репарация на ДНК увреди.
Често генетичната нестабилност, включително загуба
на хетерозиготност, с хромозоми 8р, 17р и 18q, представляващи най-често срещаните хромозомни загуби.
17p заличаването представлява загуба на р53 функция
(отговорен за клетъчната апоптоза), а 18q съдържа туморно супресорни гени, неактивни при рак на дебелото черво (т.е. загуба на DCC, наблюдавана при почти
всички болни с чернодробни метастази и MSS характеристика), и туморно супресорния ген, с липсваща
активност при панкреасен карцином (т.е., DPC4).
Карциногенезата на дебелото черво възниква и като
последица от дефекти в системата за възстановяване
на ДНК несъответствия. Загубата на hMLH1 и hMSH2,
предимно в спорадични ракови заболявания, води до
ускорено натрупване на дупликации или делеции в
ДНК. Тази MSI допринася за загубата на инхибиране
на растежа, медиирана от трансформиращ растежен
фактор-β поради мутация в рецептор тип II. Мутациите в APC гена на хромозома 5q21 са отговорни за FAP и
са включени в клетъчната сигнализация и в клетъчната адхезия, със свързването на β-катенин. Промените в
APC гена възникват рано в туморната прогресия. Мутациите в семейството протоонкоген RAS, включително K-ras и N-ras, са важни за трансформацията и също
са често срещани в ранното развитие на тумора. RAS
се активират при свързване с GTP (гуанозин трифосфатази) и деактивират при свързване или дефосфорилация с GDP, като посредством GTP могат да регулират
клетъчните процеси. Активираният RAS, посредством
специфични белтъци – GAPs, активира серин-треонин киназата RAF, който от своя страна фосфолирира
и активира MEK1 и MEK2. Каскадата продължава с
активация на ERK1 и ERK2, които фосфорилират фамилия транскрипционни фактори (ETS), регулиращи
ключови протеини, които от своя страна стимулират
клетъчния цикъл. RAS може да активира и PI3K, която е важен медиатор за клетъчното оцеляване. Редица
клинични проучвания показват, че RAS мутационния
статус предсказва отговор към анти-EGFR терапия,
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прилагана при първа линия на лечение на мКРК, поради което се тества рутинно в клиничната практика.
BRAF e протоонкоген от семейството на RAF кинази,
участващи в сигналната трансдукция на много растежни фактори. Той влияе на клетъчната пролиферация и диференциация посредством регулация на
MAPK/ERK сигналния път. Мутации в BRAF, водещи
до постоянната му активация, могат да резултират в
резистентност към EGFR инхибиторите и до дисрегулация на клетъчния цикъл. BRAF V600E мутацията се
асоциира с лоша прогноза при пациенти с авансирал
КРК. Нейното рутинно изследване се препоръчва от
Европейскaтa асоциация по медицинска онкология
(ESMO).
CMS – молекулярна класификация
През последните няколко години изследователската
общност се опита да класифицира молекулярни подтипове на КРК с подобни молекулярни алтерации.
Шест независими транскриптомни класификации са
предложени от Международния консорциум за подтипизиране на колоректалния карцином (Colorectal
Cancer Subtyping Consortium) и четири консенсусни
молекулярни подтипа (CMS) са обединени в резултат
на взаимосвързаността на 27 установени подтипа.
CMS1 (MSI-имунен, 14%) КРК са хипермутирали,
поради дефект в MMR системата с микросателитна
нестабилност (MSI), експресия на MLH1, изразено
метилиране (CpG островен метилаторен фенотип,
CIMP-high) и чести BRAF мутации. Този молекулярен
подтип е в съответствие с по-рано добре характеризираната спорадична MSI-CRC подгрупа. Характеризира
се със силно имунно активиране (имунен отговор, PD1
активиране, NK-, Th1- и Т цитотоксична-клетъчна инфилтрация), в съответствие с патологичните доклади
за CD8 + цитотоксични Т-лимфоцити, инфилтриращи
тумора. Пациенти в ранен стадий с MSI, CMS1 тумори, имат по-добра прогноза в сравнение с пациенти с
микросателитно стабилни (MSS) тумори. CMS1 имат
добра прогноза, ако се открият преди дисеминация на
заболяването, отчасти и поради наличието на специфични Т-клетъчни популации и NK-клетки. Въпреки
това, пациенти с CMS1 тумори, които са с предилеционна локализация в десния колон, имат значително
по-лоша преживяемост след рецидив и метастазиране.
По-голямата част от колоректалните малигнени заболявания, описани по-рано като хромозомно нестабилни (CIN), са разделени на три подгрупи въз основа на
транскриптомно профилиране, като и трите групи се
характеризират с високи нива на соматични копия с
промяна в броя (SCNAs).
Колоректалният рак в подгрупата CMS2 (каноничен,
37%) произтича от каноничната последователност от
аденом към карцином, включваща каскадата от APC,
KRAS и p5 мутации. CMS2 колоректалните карциноми
експресират предимно диференциран епителен клетъчен фенотип с изявено WNT-β катенин- и MYC-сигнално активиране. CMS2 туморите са по-често ле-

вострани (59%) и имат най-висока петгодишна обща
преживяемост във всички стадии в сравнение с останалите CMS подгрупи.
Подтипът CMS3 (метаболитен, 13%) има по-малко
SCNA, но по-изразени хромозомна и микросателитна
нестабилност (повече от CMS2 и CMS4) и повсеместни
промени в пътя на MAPK. Анализът на генната експресия на CMS3 установява предимно епителна характеристика и доказателства за метаболитна дисрегулация
в метаболитни пътища, включително метаболизма на
глутамин, мастни киселини и лизофосфолипиди. Въпреки че KRAS мутации присъстват във всички молекулярни подтипове, те са по-разпространени в CMS3
КРК (в 68%). В метастичен аспект, по-високата честота
на KRAS мутации в CMS3 туморите е показател за лош
отговор към анти-EGFR моноклонални антитела.

Фиг. 1. CIN – хромозомна нестабилност; CMS – консенсусни молекулярни подтипове; DC – дендритна
клетка; EGFR – рецептор за епидермален растежен
фактор; MSDC – супресорни клетки, получени от
миелоиди; MSI – микросателитна нестабилност; MSS
– микросателитна стабилност; NK – естествен убиец;
PD-1 – програмиран протеин на клетъчна смърт 1;
TGF-β – трансформиращ растежен фактор бета, Tregs
– регулаторни Т-клетки.
Биологичните асоциации на CMS подвидовете с клинични резултати са валидирани в ретроспективни
анализи на клинични изпитвания и прогностичната
им роля е потвърдена за определени аспекти, но предиктивната им роля все още се проучва. Въпреки че
целта на класификацията на CMS е да се определи

CMS4 туморите (мезенхимни, 23%) имат повишена
експресия на гени, участващи в епително-мезенхималния преход (EMП) и сигнификантно активиране
на трасформиращия растежен фактор-β, с експресия
на гени, участващи в комплемент-свързаното възпаление, стромалната инвазия и ангиогенеза. Колоректалните тумори от CMS4 показват мезенхимен фенотип,
MSS статус, високо ниво на SCNA и възпалителна микросреда с имунна инфилтрация. За разлика от антитуморната имунна среда на CMS1 подтипа, микросредата на CMS4 е проинфламаторна, с присъствието на
T-регулаторни клетки, Т-хелперни клетки, миелоидни
прекурсори на супресорни клетки и тумор-промотиращи макрофаги. Пациенти с CMS4 подтип, често
диагностициран в напреднали стадии, имат по-лоша
обща преживяемост и преживяемост без рецидив, отколкото пациентите в другите CMS групи. (Фигура 1).

„консенсус“ за транскрипционно подтипизиране на
КРК, хетерогенността на тумора затруднява клиничната имплементация.
За корелации в метастатичен аспект са проведени
ретроспективни анализи на големи клинични проучвания, за да се изследва връзката между групите на
CMS и активността на цетуксимаб или бевацизумаб.
И двете проучвания CALGB-80405 и FIRE3 съобщават
за лоша преживяемост при пациенти с CMS1 тумори,
междинна преживяемост за CMS4 и добри резултати,
свързани с CMS2 в двете лечебни групи.
Неотдавнашно проучване показа, че 57% от пробите
от първичния тумор на пациентите, включени в адювантното изпитване PETACC-8, демонстрират интра-
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туморна хетерогенност в класификацирането на CMS,
с наличие на две или три различни субклонални популации на CMS в една и съща проба. Тази изразена
хетерогенност може да се обясни с вариации на генната експресия между различните региони на тумора,
асоциирани с компонентите на туморната микросреда. Промените в микросредата на тумора са свързани с
прогнозата и могат да доведат до неточно подтипизиране на CMS. Мултивариантните модели предполагат,
че прогностичната стойност на CMS групите до голяма степен се обяснява с моделите на инфилтрация на
стромални клетки и цитотоксични Т-клетки.
Необходими са по-нататъшни усилия за усъвършенстване на класификацията на CMS. Интегрирането
на ДНК сигнатури, по-задълбочена „функционална“
характеристика на туморните клетки и микросреда би
могло да подобри знанията за пространствената и времева вътретуморна хетерогенност, които нарушават
връзката между класификацията на CMS и ползата от
провежданото лечение.
ДИАГНОЗА
Клиника:
■ коремна болка, обикновено прекъсваща и неясна;
■ загуба на тегло;
■ при рак на левия колон и ректума се наблюдават промени в ритъма и консистенцията на изпражненията,
като редуване на запек и разстройство, и промяна във
формата на изпражненията (с форма на молив) и тенезми;
■ ранно засищане;
■ умора;
■ обструкция на червата, перфорация, остро или хронично кървене или чернодробни метастази, всички от
които допринасят за развитието на различни симптоми;
■ необичайна клиника включва дълбока венозна тромбоза, бактериемия или ендокардит на Streptococcus
bovis и протеинурия;
Също така може да се наблюдава желязодефицитна
анемия, загуба на тегло, нарушения на електролитите
и повишаване на чернодробните ензими.
Лабораторна и образна диагностика:
■ Ендоскопските изследвания осигуряват хистологична информация, потенциална терапевтична намеса,
както и по-голяма чувствителност и специфичност;
■ Повишенията на СЕА се появяват и при състояния,
несвързани с онкологични заболявания. Същите имат
значение, ако са повишени първоначално и спадат
след провежданата терапия.
Основните лабораторни изследвания включват пълна
кръвна картина, електролити, чернодробни и бъбречни тестове, както и компютърна томография на гръдния кош, корема и таза с венозен контраст и са полезни при първоначална диагностика и стадиране.
Образна диагностика при колоректален карцином
Образнодиагностичните методи имат съществена
роля при диагностицирането, стадирането, контрола
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при провеждане на лечение и профилактиката на колоректалния карцином. Съобразно целта и етапа на
заболяването различните методики имат различно
приложение. Първото и най-често прилагано, утвърдено в практиката изследване за диагностициране на
карцинома на дебелото черво, бе двойно контрастната
иригография. Едно от нейните предимства е, че е масов метод, достъпен и овладян от повечето рентгенолози. При нея се изобразява цялото дебело черво чрез
обзорни графии в положение по гръб, по корем и коси
проекции. Прицелни графии се правят на отделните
анатомични сегменти, ректум, сигма, двете флексури,
цьокум в различни проекции. Двойно контрастното
изобразяване позволява оглед и интерпретация както
на стената, така и на лумена. Карциномът се представя като дефект в изпълването с различна рентгенова
характеристика: тип „огризка от ябълка“, полипоиден
дефект или тръбовидна стеноза на малък сегмент от
червото. Предимствата на метода са, че в повечето случаи изобразява цялото черво. Течната бариева каша и
инсуфлирания въздух преминават и през най-тежките
стеснения, през които колоноскопа не може да премине. Открива по-големите карциноми и полипи, не изисква седиране, евтин, бърз и масов метод. Недостатък
са изобразяването на малки тумори и невъзможността
за поставяне на хистологична диагноза чрез биопсия.
В последните години поради тези недостатъци тя значително отстъпи водещите си позиции и остана на по
заден план, изместена основно от фиброколоноскопия.
С развитието на технологиите при мултидетекторната
томография в последните години, като алтернативен
неинвазивен метод, се разви и се налага в практиката компютърно-томографската колонография (т.нар.
виртуална колоноскопия). При нея се изобразява цялото дебело черво, а чрез дву- и триизмерни реконструкции и компютърна симулация на образа е възможно
интралуменно оглеждане по хода на червото, сходно
с тази при ендоскопската картина, т.нар. „летене в лумена“. Това позволява откриване и точна локализация
както на дефекти в изпълването, така и изобразяване на полипи с различни размери. Предварителната
подготовка изисква прецизно почистване на червото,
раздуване с въздух и е препоръчително използването
на мускулни релаксанти за избягване на двигателни
артефакти. Изследването се извършва задължително
в положение по гръб и по корем. Дебелината на среза на сканиране е 2 мм. При скринингово изследване
използването на интравенозен контраст не е задължително, но се прилага при пациенти с клинична насоченост за рак на дебелото черво. Чувствителността на
метода се доближава до тази на фиброколоноскопията според рандомизирани клинични проучвания. В
САЩ в последните години е признат като скринингов
метод, заедно с другите два конвенционални метода.
Препоръките са да се провежда на всеки пет години.
Предимствата на метода са: бърза и минимално инвазивна процедура, приложима при всички пациенти с
висока информативност. Като недостатък се изтъква
факта, че е рентгенов метод, но с въвеждането на нис-

кодозови КТ апарати дозата се редуцира значително
до нивото на двугодишната естествена радиационна
експозиция и е сравнима с дозата при двойно контрастната иригография. Друг съществен недостатък
за по-широкото му използване е недостатъчния брой
обучени рентгенолози у нас. Като допълнително предимство трябва да се подчертае, че заедно с колонография, при контрастно сканиране може да се диагностицира целия абдомен. Въпреки своите предимства
методът е образен и при изобразяване на патологична находка задължително се последва от фиброколоноскопия за вземане на хистологичен материал и/или
полипектомия.Ендоректалната ехография е метод за
изобразяване на ректалната стена и начални туморни
образувания в ректума до 12-15 см от аналния ръб.
Най-често се използват ригидни двупланови сонди с
конвексна и линейна контактна повърхност с ултразвукови честоти от 5 дo 15 MHz, позволяващи двупланово оглеждане. Параметрите на оценка са: дебелина и
ехоструктура на ректалната стена; наличие на туморна
формация; трансверзален размер на тумора; отстояние от сфинтерния апарат. Основните недостатъци са
невъзможността за преодоляване на стенотични лезии
и невъзможността да се изобрази мезоректалната фасция. Като предимство се подчертава ролята му в оценка на начални тумори в Т1 и възможността за биопсия
под УЗ контрол. Методът изисква голям клиничен
опит от изследващия лекар.За локално стадиране на
карцинома на ректума магнитно-резонансната томография е със определени предимства пред останалите
образни техники. МРТ е безвреден метод, не използва
рентгенови лъчи и е със значително по-добра пространствена разделителна способност, изобразяваща
ректалната стена, околната мастна тъкан и мезоректалната фасция. Т2 измерванията позволяват точно и
ясно стадиране на ректалния тумор според локалното
му разпространение. Тумор в Т1 стадий се ограничава до субмукозата, в Т2 стадий достига до мускуларис
проприа, при Т3 стадий инфилтрира мускуларис проприа и навлиза в мезоректалната мастна тъкан, Т4а
достига и инфилтрира висцералния перитонеум, Т4в
инфилтрира съседни органи. Т3 стадий се подразделя
на три групи според степента на инвазия извън мускуларис проприа: T3a тумор, простиращ се < 1 мм отвъд
мускуларис проприа; T3b тумор, простиращ се 1-5 мм
отвъд мускуларис проприа; T3c тумор, простиращ се
5-15 мм отвъд мускуларис проприа; T3d: тумор, простиращ се > 15 мм отвъд мускуларис проприа. Отстоянието от мезоректалната фасция и/или нейното ангажиране е ключов момент при планиране на хирургично или лъчетерапевтично лечение, затова е важно да
се определи на какво разстояние е външният контур
на тумора. Тумор, отстоящ до 1 мм, се описва като Т3
МРФ, а като Т3 МРФ + тумор се определя тумор, който инфилтрира фасцията. Голямо предимство на МРТ
е високата пространствена разделителна способност
и при трите плана на изследване: трансверзален, коронарен и сагитален. Те позволят прецизно изобразяване на външните контури на тумора и инвазията му
към съседните органи – пикочен мехур, простата при
мъжете и шийка на матката при жените. Друг важен

момент при първоначалното предлечебно стадиране
на ректалния карцином и планиране на хирургична
интервенция е отстоянието му от аноректалната линия и дали ангажира сфинктерния апарат.Оценката
на N стадий. Оценката на метастатична дисеминация
в лимфни възли определя прогнозата на колоректален
карцином (КРК). Наличието на повече от 4 лимфни
възела влошава прогнозата и изисква предоперативна
терапия. Сигналната характеристика, хетерогенността
и очертанията на възлите, изобразени чрез МРТ, са с
по-висока диагностична стойност за малигненост, отколкото размерът им. Като N1 се определят наличието
на един до три ангажирани регионални лимфни възли;
при N 2 промени се намират в над 4 регионални лимфни възела. Според съвременните критерии откриването на уголемени далечни лимфни възли поставя болестта в стадии М1.
Оценка по М стадий. Мултидетекторната компютърна томография с венозно контрастиране е методът
на избор за откриване на далечни метастази. Препоръчително е изследването да обхване гръдния кош и
абдомена. При това с една-единствена диагностична
процедура се диагностицират далечни метастатични
лезии в белите дробове и черния дроб, както и лимфни
възли от ключиците до ингвиналната област. Често в
практиката се използват по-масовите и с по-ниска себестойност алтернативни методи – ехография на черен
дроб и ретроперитонум и рентгенография на гръдния
кош. В не малко случай УЗ прегледа на черния дроб е
достатъчен за изобразяване на чернодробни лезии или
достатъчно категоричен, че такива няма. Като начален
метод преди хирургично лечение рентгенографията
на гръдния кош дава надеждна информация, че няма
пулмонални лезии. Образнодиагностичните методи
имат различна роля при определяне терапевтичното
поведение при колоректалния карцином според локализацията на първичния тумор. При диагностициран рак на колона наличието на далечни метастази не
променя лечебния план, хирургичното лечение е без
алтернатива. Докато при рак на ректума прецизното
стадиране на локалния тумор и наличието на дисеминация в регионални лимфни възли определя първия
лечебен способ – хирургия или лъчелечение, съчетано
или не с химиотерапия.В процеса на лекарствено лечение образнодиагностичният контрол е от изключителна важност за навременно откриване на метастатични
лезии. Прецизното следене на тяхната промяна, намаляване, стациониране или нарастване, както и появата
на нови дисеминационни огнища в същия или друг
орган, определя терапевтичното поведение. Основният образен метод в този етап е мултидетекторната
компютърна томография с венозно контрастиране.
Чрез нея едноетапно се изобразяват лезии или се отхвърля наличието им в бял дроб, черен дроб, лимфни
възли, ретроперитонум или перитонеалната кухина.
При недостатъчна информативност на метода е препоръчително използването на магнитно-резонансна
томография поради по-високата специфичност за
чернодробни лезии. Ултразвуковата диагностика има
второстепенна роля поради по-ограничения обем на
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изобразяване. Тя може да се използва за проследяване на черния дроб, ако в него не са диагностицирани
лезии. Магнитно-резонансната томография, поради
по-добрата пространствена разделителна способност,
е основният диагностичен метод за контрол на локалния ефект от проведено лъчелечение при ректалния
карцином.Проследяването на пациентите е дългогодишен процес. В него може да се предприеме комбиниран подход. Ултразвукова диагностика на кратък
интервал от три или шест месеца и компютърна томография през една година. При съмнение за поява на
метастази или локален рецидив от извършено изследване винаги трябва да се доуточнява с по-надеждната
методика. Компютърна томография след ултразвук,
магнитно-резонансна томография при недостатъчна
информативност на компютърната томография или
новите хибридни методи като ПЕТ/КТ.
СТАДИРАНЕ
Използва се системата за класификация на TNM.
Системите за стадиране на Dukes или MAC са от исторически интерес. Означението на тумора, или Т, определя степента на проникване в стената на червата,
включително инвазия в субмукозата (Т1), muscularis
propria (Т2), периколична тъкан (Т3), висцералната
перитонеална повърхност (Т4а) или съседен орган
или друга структура (Т4b). Трябва да се вземат проби най-малко от 12 лимфни възли за точно поставяне,
което представлява съществен стандарт за контрол на
качеството. Броят на участващите регионални възли
варира от 1 до 3 (N1) до 4 или повече (N2). N1c включва директни туморни отлагания в зоната на отичане на
лимфата – в субсероза, мезентериума или неперитонеализирани периколични или периректални тъкани без
регионални възлови метастази или подлежащи съдови и неврални структури. Метастазите, ограничени до
един орган или място (M1a), имат по-добра прогноза,
отколкото метастазите в перитонеума (M1c) или на
множество места (M1b).
От 1 януари 2017 г. действаща е Осма редакция на класификацията, създадена и публикувана от експертен
панел на American Joint Committee on Cancer (AJCC)
в колаборация с Union for International Cancer Control
(UICC).
Таблица 2. Стадиране
T – Първичен тумор

T4

Тумор, инвазирал директно други органи или
структури и/или перфорирал висцералния перитонеум

T4а

Тумор, перфорирал висцералния перитонеум

T4b

Тумор, инвазирал директно други органи или
структури *

N – Регионални лимфни възли
Nx

Регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени

N0

Няма метастази в регионалните лимфни възли

N1

Метастази в 1 до 3 регионални лимфни възли

N1а

Метастази в 1 регионален лимфен възел

N1b

Метастази в 2 до 3 регионални лимфни възли

N1c

Туморен депозит (сателит) в субсерозата или неперитонизираните периколични или периректални меки тъкани без метастази в регионални
лимфни възли

N2

Метастази в 4 или повече регионални лимфни възли

N2a

Метастази в 4-6 регионални лимфни възли

N2b

Метастази в 7 или повече регионални лимфни възли

M – Далечни метастази
М0

Няма далечни метастази

М1

Наличие на далечни метастази

M1a

Метастази, ограничени в един орган без перитонеални метастази

M1b

Метастази в повече от един орган

M1c

Метастази към перитонеума с или без ангажиране
на други органи

Забележка: *Ако не се установява микроскопски наличието на тумор в адхезията към друг орган, класификацията следва да бъде T1-3, в зависимост от дълбочината на инвазията през чревната стена.
Стадии
Стадий 0

Tis, N0, M0

Стадий I

T1,2, N0, M0

Стадий II

T3,4, N0, M0

Tx

Първичният тумор не може да бъде оценен

T0

Няма данни за първичен тумор

Стадий IIA

T3, N0, M0

Tis

Карцином in situ, инвазия на lamina propria (интрамукозна)

Стадий IIB

T4a, N0, M0

T1

Тумор, инвазирал субмукозата

Стадий IIC

T4b, N0, M0

T2

Тумор, инвазирал muscularis propria

Стадий III

T от всяка степен, N1,2, M0

T3

Тумор, инвазирал субсерозата или неперитонизираните периколични или периректални тъкани

Стадий IIIA

T1,2, N1, M0; T1, N2a, M0;

Стадий IIIB

T1,2, N2b, M0; T2,3, N2a, M0; T3,4a, N1, M0;
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Стадий IIIC

T3, 4a, N2b, M0; T4a, N2a, M0; T4b, N1, N2,
M0

Стадий IV

T от всяка степен, N от всяка степен, M1

Стадий IVA

T от всяка степен, N от всяка степен, M1a

Стадий IVB

T от всяка степен, N от всяка степен, M1b

Стадий IVC

T от всяка степен, N от всяка степен, M1c

ПРОГНОЗА
Патологичната диагноза, базирана на TNM стадия, остава най-важният определящ фактор за прогнозата на
заболяването. С най-голяма прогностична стойност
са степента на инвазия в чревната стена и наличието
на метастатични лимфни възли. Допълнителни патоморфологични параметри с прогностично значение са
степента на туморна диференциация, лимфоваскуларната и периневрална инвазия и възпалителния лимфоцитен отговор. Други прогностични променливи, за
които се предполага, че са свързани с неблагоприятен
резултат, включват:
■ напреднала възраст на пациента;
■ синхронна множественост на малигнени неоплазми;
■ високо ниво на CEA и/или CA 19-9;
■ обструкция на червата или перфорация при поставяне на диагнозата.
Няколко биохимични и молекулярни маркери, като
повишени тимидилат синтази, мутации на р53 или загуба на хетерозиготност на хромозома 18q (DCC ген),
могат да бъдат свързани с по-лоша прогноза. MSI,
причинена от дефектна система за възстановяване на
несъответствие на ДНК (например, променен MLH1,
MSH2; свързан със синдром на Линч) е свързана с
по-благоприятен развой при липса на лимфонодуларно включване на заболяването.
Според Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) и Европейскaтa асоциация по медицинска онкология (ESMO) като „високорисков“ колоректален карцином във II стадий се определят случаи,
които имат една или повече от следните характеристики: pT4 стадиране по TNM класификацията; слаба
диференциация на тумора; перфорация; лимфоваскуларна инвазия; периневрална инвазия; недостатъчен
брой изследвани лимфни възли и близки, неопределени или положителни резекционни граници след операция. Определянето на риска е от съществено значение при преценката за провеждане на адювантна терапия. Адювантна химиотерапия се препоръчва при пациенти в стадий III или при високорискови пациенти
във II стадий.Данните от Националното хирургично
адювантно проучване на гърдата и стомашно-чревния
тракт (NSABP) показват, че геномното профилиране,
с помощта на анализа Oncotype dx (Genomic Health,
Redwood City, CA, USA), може да подобри прогнозирането на риска при високорискови резецирани пациенти с карцином на дебелото черво във II и III стадий.

ColoPrint (Agendia, Амстердам, Холандия) е друг индентифициращ генна експресия тест с 18 гена, подобен
на Oncotype dx, който значително подобрява прогностичната точност в стадий II, независимо от други клинични фактори, което го прави потенциално полезен
за идентифициране на високорисково заболяване във
II стадий с полза от приложение на адювантната терапия.
В опит за по-прецизно и базирано на доказателства
стадиране, са създадени статистически валидирани
калкулатори (номограми), прогнозиращи вероятността за рецидив или смърт от КРК, на база 5 или 10-годишна преживяемост на пациенти със сходни характеристики на някои от водещите световни онкологични
центрове (Memorial Sloan Kettering Cancer Center).
За съжаление, все още няма значими доказателства, че
някой от тези тестове и номограми може да предскаже
потенциалната полза от адювантната химиотерапия и
респективно да бъде валидиран за приложение в клиничната практика.
ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЯ
■ При рак на дебелото черво, в зависимост от локализацията, се препоръчват следните видове оперативни
интервенции: дясна хемиколектомия, резекция на колон транзверзум, лява колектомия, резекция на сигмата. При карцином на ректума – предна резекция, ниска
предна резекция, абдомино-трансанална резекция,
екстирпация на ректума по Miles. Всички тези видове
операция се извършват в блок с регионерните лимфни басейни. Там, където е възможно, се извършват
сфинктеросъхраняващи операции. Същите принципи
важат и за лапароскопските оперативни интервенции.
При добре селектирани случаи при рак на ректума
може да се приложи и трансанална ендоскопска микрохирургия.
■ Хирургична интервенция е показана и при ендоскопска полипектомия с наличие на карцином в основата
на полипа, проникващ през мукозата.
■ Хирургичната палиация може да включва колостомия или дори резекция при метастатично заболяване
със симптоми на остра обструкция или персистиращо
кървене.
Лъчелечение
Рутинното приложение на коремна лъчетерапия (RT)
е ограничено поради мобилността на сегмента на червата, увреждане на съседните тънки черва, предишна
операция с образуване на адхезия и други съпътстващи заболявания. Няма рандомизирани данни, които
да подкрепят рутинната употреба на РТ при лечението
на рак на дебелото черво.
За разлика от това, RT се използва рутинно при ректален рак, за да се намали локалния рецидив и да се
подобри резектабилността.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМ НА РЕКТУМА

те все по-успешно се прилага палиативно и повторно
облъчване при рецидиви и метастази в малкия таз.
Стереотактично аблативно ЛЛ (СТАЛЛ) – радиохирургия (интракраниална SRS или екстракраниална
SRT) се предписва при болни с олигометастатична
болест, водещо не само до висок локален контрол, но
и до удължаване на общата преживяемост.Съгласно
ТNМ класификацията от 2017 г. лечебното поведение
се съобразява освен с клиничния стадий и с прогностичните фактори, отбелязани за всяка онкологична
локализация.

Лъчелечението (ЛЛ) има съществено място в комплексното лечение на ректалния карцином, прилагано
като: предоперативно – самостоятелно или в комбинация с химиотерапия, следоперативно и дефинитивно – при иноперабилни болни, поради авансирало заболяване или медицински противопоказания за
хирургично лечение. Предоперативното лъчелечение
и лъче-химиолечение води до намаляване размера на
тумора, снижаване на стадия и понижаване честотата
на локалните рецидиви. С напредване на технологии-

Таблица 3. Прогностични фактори за преживяемост при колоректален карцином
Прогностични
фактори
Основни

Допълнителни

Нови
и обещаващи

Свързани с тумора

Свързани
с пациента
Възраст
Начин на
живот
и хранене

T – стадий
N – стадий
M – стадий
Циркумферентни граници
Степен на диференциация
Хистологичен вид
Лимфноваскуларна инвазия
Периневрална инвазия
Наличие на перфорация KRAS, MSI, BRAF

Свързани със средата
Скринингови програми
Социо-икономически статус
Опит на центъра за лечение
на този вид тумори

Молекулярен профил

За предлечебно стадиране на карцинома на ректума се препоръчва магнито-резонансната томография на малък
таз и компютърно-томографско изследване на гръден кош и абдомен. ПЕТ/КТ все още не се препоръчва за рутинно предлечебно стадиране. При наличие на предлечебен ПЕТ/КТ образите могат да се използват за очертаване на
таргетните обеми за провеждане на лъчелечението.
Таблица 4. Лечебно поведение според предлечебното стадиране, извършено с магнитито-резонансна томография (МРТ)
Групи
A

Предлечебно стадиране с магнито-резонансна томография (МРТ) по TNM

Лечение

сT1-2, сN0М0

Хирургично лечение (трансанална микроскопска
микрохирургия (ТЕМ) или тотална мезоректална
ексцизия (TME)

сT3а,b<5mm, сN0М0 прогноза циркумферентна резекционна линия неангажирана (CRM -)

B

сT3c,dсT4 сN1М0
прогноза циркумферентна резекционна линия неангажирана (CRM -)

Предоперативно дребнофракционирано лъче-химиолечение до обща доза 45-50,4 Gy по 1,8 Gy дневна
фракция
с capecitabine или 5FU инфузия последвано от операция след интервал 6-8 седмици

C

прогноза циркумферентна
CRM+ (ангажирана)

Предоперативно дребнофракционирано лъче-химиолечение до обща доза 45-50,4 Gy по 1,8 Gy дневна
фракция,
с capecitabine или 5FU инфузия, последвано от операция след интервал 6-8 седмици

резекционна

линия

наличие на екстрамурална венозна инвазия (ЕMVI+)

Принципи на планиране на лъчелечението
Съвременното планиране на лъчелечението при карцинома на ректума е триизмерно (конформално), а са-
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Едрофракционирано предоперативно лъчелечение
5x5 Gy, последвано от операция в рамките на 1-7 дни

мото облъчване се осъществява с техника модулирано по интензитет лъчелечение. Клиничните мишенни
обеми за провеждане на предоперативно лъчелечение
са представени на Таблица 4.

Таблица 5. Клинични мишенни обеми при планиране на предоперативно лъчелечение при карцином на ректума
Клинични мишенни обеми

GTV (голям туморен обем)

Дефиниция и описание
Първичен тумор: целият тумор е достъпен при физикален преглед или от образно
изследване.
Регионални лимфни възли: всички видими уголемени тазови лимфни възли.

CTV (клиничен мишенен обем)

Клиничният мишенен обем трябва да покрие GTV с минимум 1.5-2 см граници
краниално и каудално, като трябва да се включи целият ректум с мезоректалната
мастна тъкан и пресакралното пространство. Каудално е необходимо да се включат
обтураторните лимфни възли при тумори, разположени до 10 см от аналния ръб.
Тазовите кости и мускули се изключват от обема.
При сТ3 тумори е необходимо да се включи целият мезоректум и вътрешните илиачни лимфни възли. При сТ4 тумори, с вентрално органно ангажиране, е необходимо да се включат и външните илиачни лимфни възли и вентрално 1-2 см от ангажираните съседни органи (пикочен мехур, влагалище и др.)
Проксимално обемът трябва да достигне до L5/S1, а каудално – 2 см под GTV. Границите на обема около вътрешните илиачните съдове трябва да бъдат 0.7 см, а около
външните илиачни съдове – 1 см.
Обтураторните лимфни възли е необходимо да се включат при тумори, разположени до 10 см от аналния ръб.

PTV (планиран мишенен обем)

За PTV се добавят още 0.5–1 cм около CTV.

а)

б)

Фиг. 2. GTV (червено), CTV (жълто) и PTV (синьо) при а) Т3N1M0 и б) T4N0M0
На Таблица 5. са представени клиничните мишенни обеми за провеждане на следоперативно лъчелечение. Дозите
за следоперативно лъчелечение са от порядъка на 50-56 Gy, разпределени в 25-28 фракции за 5-6 седмици.
Таблица 6. Клинични мишенни обеми при провеждане на следоперативно лъчелечение
Клинични мишенни обеми

Дефиниция и описание

GTV – голям туморен обем (при наличие
на позитивни резекционни линии или туморна персистенция R1, R2 резекция)

В таргетния обем трябва да се включи областта с микроскопско или
макроскопско ангажиране с 1-2 см граници, като се изключат костни
структури и мускули.
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CTV (клиничен мишенен обем)

В клиничния мишенен обем трябва да се включи мястото на отстранения ректум, мезоректум и пресакралното пространство.При рТ3 тумори
в обема се включват вътрешни илиачни лимфни възли. При рТ4 тумори
се препоръчва включването на външни илиачни лимфни възли. Проксимално обемът включва мястото на отстранения ректум и мезоректум и
достига до L5/S1, най-малко 1 см над анастомозата. Каудално трябва да
достигне тазово дъно или най-малко 1 см под анастомозата или ректалния чукан. Ако е извършена абдомино-перинеална резекция, обемът каудално трябва да достигне до перинеума. За улеснение върху перинеума
се поставя рентген контрастен маркер.Границите около илиачните съдове
трябва да бъдат 0,7 см.
При рТ4 тумори границите около външните илиачни съдове трябва да
бъдат 1 см.
Вентрално обемът обхваща 1-1,5 см от пикочния мехур.При тумори разположени до 10 см от аналния ръб в обема се препоръчва да се включат и
обтураторните лимфни възли.

PTV (планиран мишенен обем)

PTV – около CTV се добавят 0,5-1 см.

При противопоказания за оперативно лечение и отказ на пациента от операция, може да бъде проведено
дефинитивно лъчелечение или лъче-химиолечение до
обща доза 60 Gy.
При олигометастатично заболяване (3-5 метастази)
лечението трябва да бъде индивидуализирано. Прилага се системно лекарствено лечение, последвано от
локално лечение на метастазите – хирургично или лъчелечение. При солитарни метастази се препоръчва
прилагане на стереотактична радиохирургия (интраи екстракраниална).Карциномът на ректума метастазира най-често в черен дроб, бял дроб, мозък и кости.
При болни с множествени метастази се провежда палиативно лъчелечение. При силна болка или кървене
от ануса се предписват следните дози: 20 Gy в 4 или
5 фракции или 30 Gy в 10 фракции. При метастази
в костите дозите са 8 Gy в една фракция, 16 Gy в две
фракции или 20 Gy в 5 фракции.

Бъдещи терапевтични подходи – органосъхраняващ
подход
Налице са малък брой клинични проучвания, които
докладват постигане на пълен клиничен и патоморфологичен отговор при пациенти с карцином на ректума
след проведено лъче-химиолечение до обща доза 50-60
Gy. Рискът от локален рецидив без проведено последващо оперативно лечение е около 26-38%. Тези болни
могат да бъдат оставени на стриктно динамично проследяване с КТ, МРТ на малък таз и биопсия от мястото на първичния тумор и оперирани при поява на рецидив. Този подход наречен „watch-and-wait approach”
се прилага при по-млади пациенти с дистално разположени тумори без данни за далечни метастази с цел
съхраняване на органа.
ХИМИОТЕРАПИЯ
Адювантна химиотерапия

При тазови рецидиви без далечни метастази терапевтичният подход е раличен, в зависимост от това дали
е проведено или не в миналото ЛЛ. Ако болният не е
облъчван, се започва с предоперативно ЛЛ или едновременно лъче-химиолечение до обща доза 50,4 Gy с
capecitabine или 5-FU, последвано от хирургично лечение. Ако е проведено предоперативно ЛЛ, е възможно прилагане на повторно облъчване за малкия таз
до обща доза 30,6 Gy в 17 фракции с capecitabine или
5-FU, последвано от хирургично лечение. При рецидиви в таза и наличие на далечни метастази ЛЛ се провежда с палиативна цел най-често 20 Gy в 5 фракции.

През 1990 г. предимствата на адювантната химиотерапия бяха демонстрирани за пръв път в основополагащото проучване Intergroup 0035 на Моертел и
колектив при пациенти с колоректален карцином,
оперирани в III стадий. Интергрупа 0035 е голямо рандомизирано проучване на 5-флуороурацил (5-FU) и
левамизол (Lev), в което се съобщава за 41% намаление на честотата на рецидивите и до 33% на общата
смъртност от КРК. Това проучване доведе до консенсусната препоръка за приложение на 5-FU-базирана
адювантна терапия при всички оперирани пациенти с
рак на колона в III стадий.

Потенциалните ранни реакции след проведено лъчелечение при карцином на ректума са: диария в различни степени, дизурични оплаквания, кожна реакция и
хематологична токсичност. Късните лъчеви реакции
включват: хроничен ентероколит, хронична диария и
обструкция на тънки черва. С въвеждането на новите
техники за облъчване (триизмерно и модулирано по
интензитет ЛЛ) през последните години лъчевите реакции са с по-ниска честота и тежест, в сравнение със
старите техники.

5-FU е пиримидинов аналог, който инхибира тимидилат синтазата (TS) (участваща в de novo синтезата
на тимидин) и се инкорпорира в РНК и ДНК, като
така инхибира синтезата и респективно функцията
на ДНК. Повече от 85% от приложеното лекарство
се инактивира от дихидропиримидин дехидрогеназа (DPD), експресирана главно в черния дроб. Някои
мутации в DPD, при около 2% от общата популация,
могат да доведат до сериозна животозастрашаваща
токсичност. Тези мутации не се изследват рутинно у
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нас, но при непоносимост на пиримидинови аналози
е препоръчителен допълнителен анализ на DPD мутационния статус.
Последващи клинични проучвания показаха, че 5-FU
в комбинация с левковорин (LV) е по-добра терапевтична опция, с приложение на 6-месечна терапия, достатъчна за постигане на сходна обща преживяемост
в сравнение с 12 месеца приложение на левамизол с
5-FU. Левковорин (LV) или фолинова киселина засилват антитуморната активност на 5-FU. Сравнение на
месечния болусен режим 5FU/LV (болус 5FU, последван от LV 15 минути) с два пъти месечно приложена
инфузия LV5FU2 (De Gramont-LV за 2 часа, последван
от болус 5-FU, последван от непрекъсната инфузия на
5-FU в продължение на 2 дни) при 905 пациенти със
стадий II (43%) или III (57%) при карцином на дебелото черво се доказва, че режимът с продължителна инфузия е по-малко токсичен LV5FU2, особено по отношение на хематологични и стомашно-чревни събития
(P < 0,001). Не се наблюдава значителна разлика в DFS
и OS при 6-годишно проследяване. С болусно инжектиране на 5-FU се достига максимална концентрация
в плазмата и костния мозък 100-1000 пъти по-висока,
отколкото при непрекъсната инфузия. Инфузионните
5-FU режими обаче са оценени като толкова ефикасни, колкото и болус режимите с по-малко токсичност.
Като предпочитан режим в клиничната практика се
откроява този на клиниката Майо с 5-дневно приложение на 425mg/m² 5-FU продължителна инфузия в
комбинация с 20mg/m² левковорин, 1-5 ден в 4 или
5-седмичен цикъл.
Две са пероралните форми на 5FU – капецетабин и
урацил/тегафур (UFT), които са показали ефикасност
при колоректален карцином, сравнима с болус схемите
5-FU/LV. След перорално приложение капецитабинът
се абсорбира бързо с плазмени концентрации с пик
след 1,5 часа. Фармакокинетиката му обаче до голяма
степен зависи от дозата. Две проучвания изследват
ефикасността на пероралните флуоропиримидини
като адювантна терапия при рак на дебелото черво.
Дизайнът на проучването X-ACT цели да демонстрира
еквивалентността на капецитабин (2500mg/m²/ дневно, 14-21 дни), и болус 5-FU/LV по отношение на DFS
при пациенти с КРК в III стадий. След средно проследяване от 6, 9 години и двете лечения показват сходна
ефикасност по отношение на DFS и OS. Крайната цел
за подобрение на DFS на капецитабин в сравнение с
5-FU/LV е постигната (HR: 0,87; 95% CI: 0,75–1,00; P <
0,001 за еквивалентност). Тази констелация се запазва
и при резултатите за 5-годишната преживяемост, свободна от заболяване, съответно с 60.8% срещу 56.7%.
Профилът на плазмената концентрация на капецитабин, прилаган два пъти дневно в продължение на 14
дни, е по-близък до този при непрекъсната инфузия
на 5-FU със значително по-ниски степени на диария,
стоматит, неутропения, гадене, алопеция и фебрилна
неутропения.
Урацил/тегафур и перорален LV се оценяват в проучването NSABP C-06 при пациенти с КРК във II стадий

(47%) и III стадий (53%). Повече от 1000 пациенти са
рандомизирани да получават UFT с LV перорално или
венозно 5FU с LV. Средната продължителност на проследяването е 62,3 месеца. Няма значителна разлика в
преживяемостта без заболяване, както и в профилите на токсичност на двата режима. Тъй като UFT не
е лицензиран, само приложението на капецитабин е
интегрирано в адювантната терапия на колоректалния
карцином в рутинната клинична практика.
Комбинирани режими
Хипотезата, че антитуморната активност на комбинирания режим, включително такива с оксалиплатин,
иринотекан, бевацизумаб, цетуксимаб, прилагани при
метастатично заболяване, би довела до по-добър резултат и в адювантен аспект, се оказа грешна.
З а
разлика от оксалиплатин, най-малко три проучвания
не успяха да потвърдят ползата от употребата на адювантен иринотекан. CALGB 89803 е проучване на иринотекан с болус 5-FU и LV (IFL) срещу седмично 5-FU
при пациенти в III стадий на заболяването. Повишена
неутропения степен 3 и 4 и ранни смъртни случаи са
наблюдавани в експерименталната група и по-голям
брой пациенти се оттеглят от проучването. Като цяло,
IFL не е по-добър от рамо 5-FU и LV. Двете европейски проучвания (PETACC-3 и ACCORD) заедно рандомизираха над 3 500 пациенти с инфузионен 5-FU с
или без иринотекан. И двете проучвания не успяха
да достигнат първичната си крайна цел за 3-годишна
DFS, въпреки че токсичността е по-малка, отколкото в
проучването IFL. Употребата на иринотекан не се препоръчва при адювантна терапия.
Както цетуксимаб (cmab), така и бевацизумаб (bev) са
биологично насочени агенти, които са доказали своята ефективност в комбинация с химиотерапия при метастатичен КРК и са изследвани в адювантен аспект.
Intergroup 0147 тества, дали добавянето на cetuximab
към стандартна mFOLFOX6 адювантна химиотерапия при пациенти с опериран рак на дебелото черво
подобрява резултатите. Протоколът e изменен, за да
позволи само пациенти с див тип K-ras тумори да бъдат включени. Проучването завършва рано след втори
междинен анализ. Резултатите не показват никаква
полза при добавянето на cmab. Тригодишната DFS за
пациенти с див тип K-ras е 71.5% с mFOLFOX плюс
cmab и 74.6% с mFOLFOX самостоятелно (HR 1.21; 95%
CI 0.98 до 1.49; P = 0.08), което предполага тенденция
към увеличаване на токсичността. Няма подгрупи,
при които да има ефект от добавянето на cmab.
Адювантното приложение на bev към mFOLFOX6 е
тествано в клиничното проучване NSABP С-08. Това
рандомизирано, фаза III, проучване оценява DFS при
пациенти в стадий II (25%) и III. Bev е прилаган за
продължителността на 6-месечния период на химиотерапия и за още 6 месеца след това (общо 1 година
биологична терапия). Комбинацията mFOLFOX плюс
bev не е подобрило значително тригодишната DFS в
сравнение с mFOLFOX (77.4% срещу 75.5%; HR 0.89;
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95% CI 0.76 до 1.04; P = 0.15). Тази полза изчезва с времето. Не е наблюдавана полза и в общата преживяемост, профилът на токсичност или разлика в моделите
на рецидив.
Иринотеканът и таргетните медикаменти не доказаха
своята ефективност и безопасност при адювантно лечение на карцинома на колона и ректума.
Комбинираните режими с оксалиплатин обаче намират своето място в терапевтичния алгоритъм.Оксалиплатинът е платиново съединение, което упражнява
своя ефект чрез развитието на ковалентни връзки с
клетъчната ДНК, което води до прекъсвания в ДНК
веригата, компрометира синтеза на нови вериги, активира имунологични реакции и резултира в апоптоза
на туморната клетка. Добавянето на оксалиплатин към
5-FU подобрява резултатите при пациентите в адювантен аспект. В многоцентровото международно
проучване на оксалиплатин с 5-флуороурацил и левковорин в адювантното лечение на колоректален карцином (MOSAIC) се сравнява режим на болусно и продължително приложение на 5-FU, комбиниран с LV,
спрямо същия режим плюс оксалиплатин (FOLFOX4).
Значително подобрение в 3-годишната DFS се наблюдава в рамото, съдържащо оксалиплатин. Тригодишната, свободна от заболяване, преживяемост е съответно 72,9% (95% доверителен интервал, 70,2–75,7) и
78,2% (95% доверителен интервал, 75,6–80,7), което
води до 23% намаляване на относителния риск от рецидив в рамото на FOLFOX4 (P = .002). Въз основа на
тези открития режимът FOLFOX4 се превърна в новото стандартно адювантно лечение за пациенти с рак на
дебелото черво в стадий III и до момента. П р о у ч в а нето C-07 на Националния хирургически адювантен
проект за гърда и стомашно-чревен тракт (NSABP)
оценява добавянето на оксалиплатин към седмичен
режим на Розуел Парк – болус 5-FU/LV (FLOX). Над
2000 пациенти са рандомизирани, като пациентите
във II стадий са 29%, а пациентите в III стадий са 71%.
Средната продължителност на проследяването е била
34 месеца. Наблюдава се подобрение на DFS при FLOX
срещу 5-FU/LV с HR 0,80 (95% доверителен интервал,
0,69–0,93), което води до намаляване с 20% на риска от
рецидив на заболяването при използване на FLOX (P
= .004). Тази корелация на DFS се запазва и на 4-та година, респективно 67,0% за 5-FU/LV и 73,2% за FLOX.
Значително повече са пациентите на терапия с FLOX,
които са хоспитализирани по повод на диариен синдром (5,5% срещу 3%, P = 0,01). Особено внимание се
изисква при пациенти с диария относно възможната
необходимост от прекъсване на лечението или корекция на дозата. Въз основа на резултатите за несигурна полза за общата преживяемост и данните за изразена токсичност, режимът FLOX не се препоръчва за
използване в клиничната практика. За разлика от него
FOLFOX4 доказа своята ефективност в адювантен аспект след операция R0 за пациенти с КРК в III стадий.
Анализ на клинично проучване, фаза III, XELOXA,
сравняващо капецитабин плюс оксалиплатин
(XELOX) с болус 5-FU/LV като адювантно лечение при
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пациенти с карцином на дебелото черво в III стадий,
показва, че пациентите в рамото на XELOX имат подобрение от 3-годишна, свободна от заболяване, преживяемост в сравнение с 5-FU/LV. Пациентите, получаващи XELOX, са имали по-малко нежелани реакции като
диария, алопеция и повече невросензорна токсичност,
повръщане и синдром ръка-крак, отколкото пациентите, получаващи 5-FU/LV. Всички тези проучвания
предполагат, че FOLFOX и XELOX могат да се използват взаимозаменяемо в контекста на адювантното лечение.
Адювантна химиотерапия при рак на дебелото черво II стадий
Докато ролята на адювантното лечение е добре установена при пациенти, оперирани в III стадий, няма
международен консенсус за тези с II стадий, с негативен нодален статус. По-ниската честота на рецидиви и
по-добрата преживяемост при тези пациенти води до
дискутабилност за ползата от приложение на адюванта
химиотерапия. Ръководствата за терапевтично поведение на ASCO препоръчват адювантна химиотерапия
при субпопулации от пациенти във II стадий със следните статификационии хистопатологични фактори:
pT4 стадиране по TNM класификацията; слаба диференциация на тумора; перфорация; лимфоваскуларна
инвазия; периневрална инвазия; недостатъчен брой
изследвани лимфни възли и близки, неопределени или
положителни резекционни граници след операция.
Метаанализ, извършен от канадска група, базиран на
4187 пациенти, не открива значителна полза за общата преживяемост при адювантна химиотерапия при
пациенти с КРК във II стадий (съотношение на риска
[RR]: 0,87; 95% CI: 0,75–1,01; P = 0,07).
В най-голямото рандомизирано клинично проучване
QUASAR [37] са рандомизирани 3239 пациенти, разпределени съответно в рамо на активно наблюдение
(n = 1617) или на терапия с 5-флуороурацил и левковорин (n = 1622). 92% от пациентите, включени в
проучването, са с II стадий КРК. С медиана на проследяването от 4,6 години адювантната химиотерапия е
свързана със значително намален риск от рецидив на
заболяването (RR: 0,78; 95% CI: 0,67–0,91; P = 0,001) и
подобрена обща преживяемост (RR: 0,83; 95% CI: 0,71–
0,97; P = 0,02). Честотата на рецидив на заболяването
за 5 години е 22,2% за рамото с химиотерапия и 26,2%
за рамо на активно наблюдение. Петгодишната обща
преживяемост е 80,3% за групата на химиотерапията и
77,4% за групата за наблюдение. При клинични проучвания на адювантна терапия за КРК, пациентите със
заболяване в IIIA стадий имат значително по-добра
преживяемост от пациентите във IIB стадий. Това подкрепя необходимостта от прогностични фактори като
микросателитна нестабилност (MSI), които потенциално предсказват туморния отговор към цитотоксичните агенти. Идентифицирането на точни и валидирани предиктивни и прогностични маркери помагат при
подбора на пациенти с II стадий на КРК, при които

приложението на адювантно лечение има клинична
полза и оправдана токсичност.
Продължителност на адювантната химиотерапия
Рандомизираното международно проучване фаза III
MOSAIC демонстрира, че комбинираната химиотерапия със стандартна 6-месечна продължителност при
стадий III резециран карцином на дебелото черво, е
свързана със значителни подобрения в DFS и OS. Приложението на оксалиплатин обаче е свързано с дозозависима периферна сензорна невротоксичност.
В
анализа на сътрудничеството IDEA – проспективен,
предварително планиран, обобщен анализ на данните,
шест рандомизирани, фаза III, клинични проучвания,
се оценява неинфериорността на адювантната терапия с FOLFOX (флуороурацил, левковорин и оксалиплатин) или CAPOX (капецитабин и оксалиплатин),
прилагани в продължение на 3 месеца спрямо 6 месеца
сред пациентите с КРК в III стадий. Анализът включва
12 834 пациенти със сравними туморни характеристики. От тях 40% са получили CAPOX и 60% са получили
FOLFOX. Неинфериорността на 3 месеца в сравнение
с 6-месечното лечение не е потвърдена в общата популация на проучването (HR: 1,07; 95% ci: 1,00 до 1,15
(горната граница на ci границата е 1,12), но се наблюдава при CAPOX (HR: 0,95; 95% ci: 0,85 до 1,06), но не
при FOLFOX (HR: 1,16; 95% ci: 1,06 до 1,26). При пациенти с нисък риск от рецидив (T1–3 и N1), 3-месечната
терапия е неинфериорна в сравнение с 6-месечната и
за двата режима, като 3-годишните DFS са съответно
83,1% и 83,3% (HR: 1,12; 95% ci: 0,90 до 1,12). И обратно,
при пациенти с висок риск от рецидив, 6-месечната

продължителност на терапията е с по-добра свободна от заболяване преживяемост от 3-месечната (64,4%
срещу 62,7% за комбинираните лечения; HR: 1,12; 95%
ci: 1,03 до 1,23; p = 0,01 за превъзходство) [39].
Въз основа на гореописаните резултати, ASCO препоръчва 6-месечна продължителност на адювантната терапия, съдържаща оксалиплатин, за пациенти със стадий III КРК с висок риск от рецидив (T4 или N2, или
и двете). За пациенти с нисък риск от рецидив (T1–3
и N1) може да се предложи или 6 месеца, или 3 месеца
адювантна химиотерапия въз основа на потенциално
намаляване на нежеланите събития и липса на значителна разлика в DFS с 3-месечния режим. Експертната
група на ASCO съветва споделен подход за вземане
на решения, като се вземат предвид характеристиките, стойностите и предпочитанията на пациента и се
обсъждат потенциалните ползи и рискове, свързани с
продължителността на лечението. Ако се вземе решение за лечение на КРК във II стадий с 5-FU, стандартната продължителност на лечението е 6 месеца. Клиничното изпитване Int-0089 не установи значителна
разлика в DFS или OS между 6-месечното и 12-месечното приложение на 5-флуороурацил-базирани схеми
на лечение. Някои от най-често прилаганите схеми за
адювантно лечение са посочени в таблицата по-долу. В
проучването MOSAIC се наблюдава значително увеличение на DFS при пациенти със стадий III КРК, но не
и при тези със стадий II КРК (HR: 0,80; 95% ci: 0,56 до
1,15). Независимо от това, изчисленият DFS за пациенти във II стадий на заболяване е 84,3% само с 5-FU
и се увеличава до 87%, когато се добави оксалиплатин.

Таблица 7. Химиотерапевтични режими при стадий III карцином на колона
Име

Режим и доза

Цикличност

Общо цикли
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Адювантна и неоадювантна терапия при ректален
карцином
Като се имат предвид по-високият процент на локален
рецидив и по-ниската обща преживяемост на пациенти с ректален карцином, мултимодалният подход
при тези пациенти е от първостепенно значение. В
началото на 90-те години стандартът на лечение след
хирургична резекция при локално авансирало заболяване (Т3–4) и/или положителен нодален статус е
следоперативна химио-радиотерапия с капецитабин,
тъй като е установено, че подобрява както локалния
контрол, така и общата преживяемост в сравнение с
активно наблюдение след оперативна интервенция.
Напоследък предоперативната химио-радиотерапия
се превърна в предпочитан подход при авансирал карцином на ректума, на база резултатите от рандомизирано клинично изпитване, проведено от Сауер и колектив. Въпреки че това проучване не показва разлика
в общата преживяемост, са установява намаляване на
локалните рецидиви (6% спрямо 13%) при пациенти,
получаващи предоперативна 5FU-базирана химио-радиотерапия в сравнение с постоперативна химиорадиотерапия. Предоперативната химио-радиотерапия,
последвана от хирургична резекция с постоперативна
химиотерапия на база 5-FU, е стандарт за пациенти
с рак на ректума.
Чакат се резултатите от клиничното проучване PROSPECT при пациенти във II и
III стадий, при които се прилага предоперативна химиотерапия и селективна химио-лъчетерапия срещу
стандартна химио-радиотерапия. Възможността да се
постигне радикална оперативна интервенция със запазен локорегионален контрол и да се избегне токсичността от лъчелечението, би била ценна терапевтична
опция за тази пациентска субпопулация. Резултатите
се очакват през 2022 година.
В ерата на неоадювантното приложение на ХЛТ при
лечението на ректалния карцином, обикновено се
препоръчва адювантна химиотерапия при пациенти в
стадий II и III, провели неоадювантна радиотерапия
и радикална резекция, независимо от патологичната
ремисия. Изборът на режим се основава на първоначалното клинично стадиране, прогнозирана периферна граница на резекция (CRM) и патологична оценка
на хирургичния резектат За пациенти с по-висок риск,
дублет на основата на оксалиплатин като FOLFOX или
XELOX е стандарт в клиничната практика. Приложението на 5-FU/LV или капецитабин са алтернативи
в други случаи, особено за пациенти, при които има
значителен отговор на проведената неоадювантна химио-лечетерапия с 5-FU. При тези пациенти продължителността на адювантната химиотерапия следва да
бъде четири месеца, като продължение на едномесечната предоперативна химио-радиотерапия.
Метаанализ върху 21 рандомизирани проучвания,
включващи 1975 пациенти с ректален карцином, показва, че добавянето на адювантна химиотерапия с
5-FU води до подобряване не само на свободната от
заболяване преживяемост, но и на общата преживяемост.

260

Проследяване
Според препоръките на ESMO за проследяване на пациенти с ранен рак на колона, пациентите подлежат
на активно наблюдение за период от 5 години, в зависимост от рисковите фактори. При пациентите с пълна ремисия на заболяването, следва да се провеждат
изследвания на 3-6 месеца за период от 3 години и на
6-12 месеца до края на 5-тата година от оперативната интервенция. Стандартно през първите 3 години
се проследяват нивата на туморни маркери – CEA,
CA 19-9, провежда се клиничен преглед, както и контрастно-усилена компютърна томография на гръден
кош, корем и малък таз. След 3-тата година контрастно-усилената ехография може да замести компютърната томография на коремните органи. Колоноскопията е показана на първата година след оперативната
интервенция и на всеки 3-5 години за проследяване
появата на метахронни полипи или карциноми. Други лабораторни и образни методи на изследване не са
доказали своята полза в рутинното проследяване и
следва да се прилагат при пациенти със съмнения за
рецидив или далечни метастази.
Лекарствено лечение на туморите на дебелото и правото черво в метастатичен стадий
През последните години се отбеляза значителен успех при лечението на авансиралото или метастатично
заболяване на колона и ректума. Средната преживяемост се подобри от 6 месеца, с най-добра поддържаща терапия, до над 2 години, с включване на всички
активни агенти – “continuum of care”, т.е прилагане на
възможно най-много от известните медикаменти при
един болен с включване на терапевтични ваканции
или поддържаща терапия при прилагане на всички
възможни линии на лечение, съобразно характеристиките на тумора и индивидуалните характеристики
на пациента.
През 90-те години 5-FU/левковорин е стандартът на
лечение на метастатичен колоректален карцином
(мКРК), което води до увеличаване на медианата на
общата преживяемост (mOS) при тези пациенти до
12 месеца. Токсичността на този режим включва мукозит и палмарно-плантарна еритродисестезия (HFS),
като миелосупресията е по-рядко срещана. През 2000
г. Saltz и колектив показа, че добавянето на иринотекан (IFL режим) удължава mOS с допълнителни 2 месеца в сравнение с 5-FU/левковорин (14,8 срещу 12,6
месеца, p = 0,04). Впоследствие клиничното изпитване
на Intergroup N9741 демонстрира превъзходство на
FOLFOX над IFL, като mOS достига близо 20 месеца
(19,5 срещу 15,0 месеца, p = 0,0001). Поради неблагоприятния профил на токсичност на IFL, режимът
FOLFIRI е разработен и е установено, че има сравними
резултати за преживяемост с FOLFOX, както е доказано в проучванията GERCOR и GOIM. По този начин
FOLFOX и FOLFIRI се появяват като новите стандартни възможности за химиотерапия от първа линия
за лечение на мКРК. Няколко клинични проучвания
са проведени, с оглед преценка на ефективността на

FOLFOX и CapeOX на първа линия на лечение. Метаанализ на тези проучвания показва, че двата режима се
екви-ефективни.
Употребата на Oxaliplatin се свързва с периферна сензорна полиневропатия, което затруднява лечението,
особено при пациенти с коморбидност като диабетна
полиневропатия. Това резултира в редица проучвания, насочени към възможността за прилагане на терапевтични почивки при приложението на Oxaliplatin.
На базата на получените данни, интермедиерната схема на приложение не влошава общата преживяемост,
а се свързва с по-ниска степен на токсичност. Терапевтична пауза може да се приложи след поне тримесечно приложение на Oxaliplatin в комбиниран режим –
FOLFOX или CapeOX.
Възможността за поддържаща терапия след ефективен, по-интензивен режим на първа линия е важна терапевтична възможност, особено за пациенти с изразена токсичност на прилагания режим. Проучванията
OPTIMOX анализират възможността за “stop and go”
режим на лечение. В първото проучване OPTIMOX-1
се установява, че прилагането на поддържаща терапия
с 5-FU и Leucovorin след 6 курса на лечение с FOLFOX7,
и възстановяването на режима при установена прогресия, не променя свободната (8,7 месеца срещу 9,0
месеца; HR: 1,06; 95% CI: 0,89- 1,20; p = 0,47) и общата преживяемост (21,2 месеца срещу 19,3 месеца; HR:
0.93; 95% CI: 0,72- 1,11; p = 0,49) в сравнение с непрекъснато приложение на FOLFOX7 до прогресия. Във
второто проучване OPTIMOX-2 сравнява възможността за преустановяване на лечението след 6 курса
FOLFOX7, в сравнение с поддържаща терапия с 5-FU
и Leucovorin. Като режимът се реновира и в двете рамена при прогресия на заболяването. Установено е, че
пациентите, които са имали терапевтична ваканция,
са с по-кратка свободна и обща преживяемост в сравнение с пациентите с поддържащо лечение (респективно 6,6 месеца и 19,5 месеца срещу 8,6 и 23,8 месеца).
Алтернативен подход за пълно прекъсване на терапията или свободен от химиотерапия интервал е модифициранaтa “stop and go“ концепция от проучването
CONcePT (комбинирано проучване за предотвратяване на невротоксичността на оксалиплатин). Това проучване цели да утвърди ползата от лечението чрез алтерниращи интервали без оксалиплатин (4 месеца терапия с FOLFOX и bevacizumab, редуващи се с 4 месеца
с LV/5-FU плюс bevacizumab) срещу 4 месеца терапия
с FOLFOX и bevacizumab, редуващи се с терапевтични
паузи, или както в OPTIMOX-2 – преустановяване на
лечението след 6 курса. Основната крайна цел в това
проучване е времето до неуспех на лечението (TTF),
обединяващо възможността за прогресия, смърт или
токсичност на режима. Въпреки че проучването е прекратено предсрочно от Комитета за наблюдение на
безопасността на данните, малкият размер на извадката показва впечатляваща полза за TTF от 4,2 до 5,6
месеца (HR, 0,58; P = .025). Упълномощеното повторно
въвеждане на оксалиплатин, плюс подържаща терапия с FU и bevacizumab, доведе до успешно повторно

лечение и по-нататъшно удължаване на клиничната
полза. В проучването дозата на оксалиплатин е била 85
mg/m² на всеки 2 седмици, преживяемостта без прогресия (въз основа на RECIST) е 12,0 месеца за интермитентното рамо, в сравнение с 6,6 месеца за рамото
със свободен от химиотерапия интервал и 8,6 месеца
за OPTIMOX-2 – аналогично рамо.
Продължителността на лечението и поддържащата
терапия обаче все още остават спорен въпрос. Получават се все повече резултати от клинични изпитвания,
които предполагат, че имплементиране на поддържаща терапия в терапевтичния алгоритъм води до по-добър резултат за пациента и, следователно, е подходяща
за определени пациентски субпопулации, с оглед намаляване на токсичността и подобряване качеството
на живот.
Друга терапевтична опция за първа линия на лечение
е иринотекан-базирания режим – FOLFIRI. Най-честите токсичности, наблюдавани при приложението на
Irinotecan, са свързани с ранна и късна диария, респективно дехидратация и неутропения в различна степен.
Irinotecan следва да се прилага с повишено внимание
при пациенти с повишени стойности на серумния билирубин и да се избягва приложението му при пациенти с доказана мутация в гена, кодиращ УДФ-глюкуронилтрансфераза – синдром на Gilbert.
При увредени пациенти със сериозни или множествени коморбидности, които не са подходящи за стандратна химиотерапия, терапевтична възможност за първа
линия са по-ниско интензивните режими 5-FU/LV или
перорален Capecitabine като монотерапия. Най-честa e
хематологичната токсичност при тези режими, с намаляване на левкоцитите и тромбоцитите, както и синдрома ръка-крак при приложението на Capecitabine.
Проучването, фаза III, GERCOR демонстрира, че използването на последователна стратегия (FOLFOX,
последвана от FOLFIRI или в обратна последователност) води до продължителна преживяемост и подобна ефективност. Нещо повече, сборен анализ на седем
проучвания фаза III при мКРК показа, че излагането
на трите активни лекарства (5-FU, иринотекан и оксалиплатин) в хода на заболяването може да увеличи
ползата за оцеляване на пациентите. Такива данни се
подкрепят и от предклинични изпитвания, при които има ясен синергизъм или адитивност между 5-FU
и иринотекан, наблюдавани и при 5-FU и оксалиплатин или иринотекан и оксалиплатин. Въз основа на
тези наблюдения беше проведено пилотно проучване,
което показа, че режимът FOLFOXIRI е осъществим
и има приемливи и управляеми токсичности, както
и липса на видими значими фармакокинетични взаимодействия при пациенти с мКРК. За да потвърди
предварителните резултати, Gruppo Oncologico Nord
Ovest (GONO) проведе изпитване фаза III, сравняващо лечение от първа линия FOLFIRI спрямо лечение с
FOLFOXIRI. Сред включените 244 нерезектабилни пациенти с мКРК експерименталното лечение доведе до
увеличаване на преживяемостта без прогресия (PFS)
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(9,5 месеца срещу 6,6 месеца, HR 0,59, p < 0,001) и OS
(23,4 месеца срещу 16,7 месеца, HR 0,74, p = 0,026) с
приемлив профил на токсичност. Освен това се наблюдава и по-висока степен на отговор (RR) (60% срещу
34%, p <0,0001), което води до подобряване на степента на вторична резекция (15% срещу 6%, p = 0,033).
В друго клинично изпитване – TRIBE, се сравнява
ефективността на FOLFOXIRI/Bevacizumab с тази на
FOLFIRI/Bevacizumab. Постига се значително увеличаване на времето до прогресия 12,1 срещу 9,7 месеца,
както и честотата на отговор 65 срещу 53%. Средната
обща преживяемост достига до 29,8 месеца в рамото на FOLFOXIRI/Bevacizumab и 25,8 месеца в рамото FOLFIRI/Bevacizumab. Друго клинично изпитване
фаза II – OLIVIA, сравнява FOLFOXIRI/Bevacizumab с
окаслиплатин-базиран режим – FOLFOX/Bevacizumab
при пациенти с нерезектабилни метастази, като първичната крайна цел е постигане на процент радикална резектабилност. При 49% от пациентите, лекувани
с FOLFOXIRI/Bevacizumab, е постигната първичната
цел, докато едва 23% от болните в рамото FOLFOX/
Bevacizumab са достигнали резектабилно заболяване.
На база данните от проведените проучвания
FOLFOXIRI е одобрен за лечение на първа линия при
пациенти в добро общо състояние и без изразена коморбидност. FOLFOXIRI е с по-изразен токсичен профил от другите режими, като най-често срещани са диария, неутропения, стоматит и невротоксичност.
Добавяне на биологични агенти
Развитието на биологични агенти, а именно инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF) и на
рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR),
промени допълнително парадигмата на лечението на
мКРК. Проучването AVF 2107 показа, че добавянето
на bevacizumab към IFL води до значително по-дълъг
mOS (20,3 срещу 15,6 месеца, p < 0,001). Проучването
Intergroup N9741, публикувано през същата година,
подтиква много клиницисти да добавят бевацизумаб
към гръбначния стълб на химиотерапията FOLFOX.
Сборен анализ на Hurwitz и колектив потвърди, че
bevacizumab плюс химиотерапия, в сравнение с химиотерапия без таргетен агент, води до умерено подобрение на mOS (18,7 срещу 16,1 месеца, p = 0,0003) и
средна преживяемост без прогресия (mPFS) (8,8 срещу
6,4 месеца, p < 0,0001). Проучването PRIME показа, че
добавянето на панитумумаб към FOLFOX, увеличава
mPFS (9,6 срещу 8,0 месеца, p = 0,02) с тенденция към
подобряване на mOS (23,9 срещу 19,7 месеца, p = 0,072)
при пациенти с KRAS див тип (WT) тумори. Добавянето на цетуксимаб към FOLFIRI дава подобни резултати в проучването CRYSTAL, с удължени mPFS (9,9
срещу 8,4 месеца, p = 0,0012) и mOS (23,5 срещу 20,0
месеца, p = 0,0093). На база тези исторически проучвания терапията за първа линия понастоящем обикновено се състои от FOLFIRI, FOLFOX или FOLFOXIRI,
в комбинация с биологичен агент, който е насочен към
VEGF или EGFR.
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Олигометастатична болест – конвертиране на нерезектабилни в резектабилни чернодробни метастази
Черният дроб е най-честото място за метастазиране
при КРК, като при една трета от случаите дисеминацията е ограничена само в черния дроб. Приблизително 25% от чернодробните метастази се резектабилни,
като някои подгрупи пациенти показват 30% до 40%
5-годишна преживяемост след резекция и 3% до 5%
оперативна заболеваемост и смъртност. Неоперативните аблативни техники (т.е. криоаблацията, радиочестотната аблация, стереотаксичната RT и емболизацията на чернодробната артерия с или без химиотерапия) не са показали дълготрайна полза за преживяемостта и не заместват чернодробната резекция. Интраоперативния ултразвук е най-чувствителният тест
за първоначално откриване, последван от СТ или МRI.
PET сканирането може да помогне за идентифициране
на окултната екстрахепатална болест при определени
пациенти, които се обсъждат за резекция. Пациенти
с неоперабилна болест, ограничена до черния дроб,
могат да бъдат лекувани с инфузия на локорегионална
чернодробна интраартериална химиотерапия (HAI)
или периферна, системна химиотерапия.
Възможността за превръщане на първоначално неоперабилно заболяване в потенциално лечимо олигометастатично заболяване е изследвана от Бисмут и
колеги. Преминаването в по-нисък стадий е било възможно при 99 пациенти, а 3-годишната преживяемост
е окуражаваща (58% за отговорилите, 45% за пациенти със стабилно заболяване). Подобни наблюдения са
докладвани от Alberts при използване на предоперативна FOLFOX4 при 41% от пациентите, подложени на
резекция с наблюдавана средна преживяемост от 31,4
месеца (95% CI от 20,4 до 34,8) за цялата група. Действително лечението на операбилно чернодробно заболяване обикновено изисква подходящ подбор на пациентите. Последната препоръка се основава отчасти
на резултатите от европейско проучване, показващо
ефект върху преживяемостта без прогресия с прилагане 3 месеца пред- и следоперативно на химиотерапия с
FOLFOX4, в сравнение със самостоятелно хирургично
лечение. Въпреки това трябва да се обърне внимание
на потенциалната хепатотоксичност и хирургичните
усложнения от продължителната периоперативна химиотерапия. За да се намали чернодробната токсичност, се препоръчва операцията да се извърши веднага
след като се постигне операбилност на база рентгенографските контролни изследвания, провеждани на всеки 2 месеца.
Експертната група на Европейските хирурзи (European
Colorectal Metastases Treatment Group) предложи нова
класификация на болните в IV стадий КРК с оглед уеднаквяване на критериите за резектабилност:
1. IVa стадий – лесно резектабилни;
2. IVb стадий – резектабилни чернодробни метастази;
3. IVс стадий – чернодробни метастази, които могат да
стана резектабилни след ефективно предоперативно
лечение;

4. IVd стадий – чернодробни метастази, които не е възможно да станат резектабилни въпреки приложеното
лечение;
5. Vа и b стадий – резектабилни и нерезектабилни екстрахепатални метастази.
Дефиницията за резектабилност включва пълна резекция, без инфилтрация на резекционната граница (R0), оставяща поне два чернодробни сегмента с
независим и съхранен билиарен дренаж и кръвоток.
Чернодробният остатък след резекция трябва да е не
по-малък от 20-30% при нормален и 30-40% при циротичен черен дроб. Резекционният ръб от 1 см не се
приема като задължително условие за радикалност,
като 2 мм резекционно отстояние е препоръчително.
При първично резектабилните чернодробни лезии
хирургичното лечение е основното лечение, което
резултира в подобрена обща преживяемост. В светлината на нарастващите доказателства, които предполагат, че комбинираната химиотерапия може да бъде
ефективна при превръщането на неоперабилно заболяване в операбилно, са положени много усилия за
разработване на по-агресивни схеми на химиотерапия
за максимизиране на степента на отговор и резектабилност. Ролята на молекулярно насочените терапии
при лечението на първоначално нерезектабилни метастази в черния дроб все още е противоречива. Van
Cutsem и сътр. изследва употребата на цетуксимаб с
FOLFIRI като първа линия за лечение на метастатичен
колоректален рак. Те откриват, че в сравнение само с
FOLFIRI, FOLFIRI + cetuximab намалява риска от прогресия при пациенти с див тип KRAS тумори, подобрява степента на хирургична резекция (7,0% срещу
3,7%) и намалява времето до резекция R0 (4,8% срещу 1,7 %, Р = 0,002). Bokemeyer et al. показа подобен
ефект с FOLFOX + cetuximab. В това проучване те показват повишена OS и степен на отговор (61% срещу
37%, P = 0,011) и намалена прогресия на заболяването
(HR 0,57, P = 0,163) при пациенти с тумори – див тип
KRAS, получаващи FOLFOX + cetuximab като първа линия лечение на мКРК. Проучването CELIM директно сравнява цетуксимаб с FOLFOX или FOLFIRI
при пациенти с нерезектабилен колоректален рак с
метастази, изолирани в черния дроб. И двете групи
демонстрират високи нива на отговор (68% в групата
на FOLFOX и 57% в групата на FOLFIRI) и повишени
нива на резектабилност (32% на изходно ниво до 60%
след химиотерапия, P < 0,001) Обратно, проучването
MRC COIN, оценяващо добавянето на cetuximab към
режим на базата на оксалиплатин за първа линия на
лечение на авансирал колоректален карцином, показва повишен процент на отговор, но липса на полза за
преживяемостта или увеличаване на броя на потенциално лечебни чернодробни резекции, дори при пациенти, избрани от допълнителен мутационен анализ.
Въпреки това, като се имат предвид многобройните
други проучвания, които са показали значителна полза както по отношение на степента на отговор, така и
при резекция, cetuximab е широко използван при терапии от първа линия при пациенти, за които е известно, че имат див тип KRAS, NRAS и BRAF КРК. Про-

учването VOLFI изследва FOLFOXIRI с панитумумаб
срещу FOLFOXFIRI самостоятелно при колоректален
карцином с чернодробни метастази. Комбинацията от
FOLFOXIRI и panitumumab показва значително по-високи нива на отговор при пациенти с див тип RAS
(85,7% срещу 54,5%, съответно, P = 0,0013) и високи
нива на вторична резекция (60% срещу 36,4%), въпреки че OS и PFS са били сходни между двете групи.
Свързаната с лечението токсичност също е значително увеличена в групата на FOLFOXIRI с panitumumab
(32,8% срещу 12,1% само при FOLFOXIRI, P = 0,0297).
Терапията с анти-VEGF агент – bevacizumab също демонстрира полза при конверсионната химиотерапия.
Wong и сътр. показаха, че XELOX плюс bevacizumab
водят до високи нива на отговор при пациенти с КРК
и нерезектабилни чернодробни метастази. 40% от пациентите с този комбиниран режим се трансформират
в резектабилни, независимо от мутационния статус
на KRAS. Проучването OLIVIA изследва bevacizumab
плюс FOLFOX или FOLFOXIRI при пациенти с първоначално нерезектабилни метастази в черния дроб.
Това проучване показа, че FOLFOXIRI с бевацизумаб е
свързан с подобрена PFS (18,8 месеца срещу 11,5 месеца) честота на отговор (81% срещу 62%), честота на резекция (61% срещу 49%) и време до резекция R0 (49%
срещу 23%).
Анти-VEGF терапия – Bevacizumab
Bevacizumab (Avastin) е хуманизирано моноклонално
антитяло срещу антиваскуларен ендотелен клетъчен
растежен фактор (VEGF), с аминокиселинна последователност с 97% идентичност с тази на човешкия IgG1.
Bevacizumab блокира VEGF-индуцирана ангиогенеза
с висок афинитет към VEGF, предотвратявайки я от
свързване към VEGF рецептори. VEGF има основна
роля в туморната ангиогенеза. Свръхекспресията на
VEGF при КРК се свързва с увеличена туморна инвазия, честота на рецидивите и лоша прогноза. Той се
експресира в по-голяма степен в туморната тъкан за
разлика от ниските му нива в нормалните структури,
което го прави ценен таргет за специфично инхибиране. Предклинични модели показват, че малки дози на
Bevacizumab могат да нормализират туморното кръвоснабдяване и да намалят интерстициалното налягане,
като така се достига до по-високи концентрации на
цитотоксичните агенти в тумора, увеличавайки ефективността им. Едно от първоначалните проучвания с
bevacizumab при нелекувани пациенти с КРК комбинира bevacizumab със седмичен болус 5-FU и LV. Наблюдават се 40% честота на отговор и 21,5-месечна
средна преживяемост. Основните токсични ефекти
включват артериална тромбоза (13 пациенти с три
прекъсвания на лечението и смърт на един пациент),
протеинурия и хипертония. Актуализираните данни
за токсичност показват, че може да се прилага пълна доза антикоагулантна терапия и че няма повишен
риск от образуване на дълбоки венозни тромбози. В
проучванията NO16966 и TREE-2 (Three Regimens
of Eloxetine Evaluation) се изследва ефективността
на Bevacizumab към съдържащите оксалиплатин ре-
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жими (съответно FOLFOX4, XELOX- NO16966 или
FOLFOX6, bFOL и XELOX-TREE-2). Наблюдавани са
статистически значими увеличения на общата и свободната от прогресия преживяемост, както и на туморния отговор. Добавянето на Bevacizumab в доза 5
mg/kg към двуседмичния режим FOLFOX4 и 7,5 mg/kg
към триседмичния режим XELOX води до статистически значимо увеличаване на свободната от прогресия
преживяемост, както и на общата преживяемост без
да се достига до статистическа значимост. Добавянето на Bevacizumab към химиотерапията е свързано с
увеличаване на броя на смъртните случаи вследствие
токсичност. Най-честите причини за смърт са кръвоизливи, неутропения, перфорация на ГИТ и увеличаване на риска от инфаркт и инсулт особено при пациенти над 65 години. Препоръчва се приложението
му да се забави с поне месец и половина след и преди
оперативна интервенция, поради риск от кървене и забавено заздравяване на рани.
KRAS стаус – предиктор на отговор към anti-EGFR
терапия
KRAS, известен още като вирусен онкогенен хомолог
на Kirsten Rat Sarcoma Virus, е ген, разположен върху
човешка хромозома 12, който кодира протеина KRAS,
GTP/GDP-свързващ протеин, участващ във вътреклетъчната трансдукция на сигнала в EGFR пътя. Активиращите KRAS мутации са описани при множество
злокачествени заболявания, с последващи ефекти,
които включват клетъчна пролиферация, антиапоптоза и ангиогенеза. KRAS мутации се откриват в повече
от 40% от случаите на КРК, като точковите мутации,
включващи екзон 2 (кодони 12 и 13) включват около
95% от мутациите. Други RAS мутации с по-ниска
честота възникват в KRAS екзони 3 и 4 и NRAS екзони 2 и 3. Въпреки това в литературата са описани
повече от 5000 различни KRAS мутации при КРК тумори, значението на тези варианти още не изяснено.
Тумори с мутации в кодони 12 и 13 на втори екзон на
KRAS гена са нечувствителни към EGFR инхибитори.
Подобна резистентност е наблюдавана и при NRAS и
BRAF мутации. В съвременната клинична практика се
препоръчва рутинното тестване на KRAS и NRAS преди започване на лечението при всички пациенти с метастазирало заболяване. Тестват се както първичният
тумор, така и материал от метастатичните лезии. Пациенти с известни мутации в KRAS и NRAS не следва
да се лекуват с анти-EGFR медикаменти, поради очаквана липса на ефект при приложението им.
Cetuximab (Erbitux) е рекомбинантно химерно (човек/
мишка) моноклонално антитяло, одобрено за лечение
на мКРК тумори, експресиращи EGFR. Той се свързва
конкурентно с извънклетъчния домейн на EGFR, за да
попречи на свързването на EGF и, респективно, блокира фосфорилирането и активирането на вътреклетъчните кинази. Ранните проучвания оценяват ролята
на анти-EGFR агентите като допълнителни терапии,
при поява на прогресия или непоносимост към стандартната химиотерапия. В първоначалното проучване
на Cunningham и колектив 329 пациенти с рефракте-
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рен на лечение с иринотекан мКРК са рандомизирани
в две рамена, съответно с cetuximab плюс иринотекан
спрямо само cetuximab. Честотата на отговор (22,9%
срещу 10,8%, p = 0,007) и времето до прогресия (4,1
срещу 1,5 месеца, p < 0,001) са били значително по-високи в групата на комбинирана терапия, въпреки че
mOS не е достигнала значимост (8,6 срещу 6,9 месеца,
p = 0,48). Ползата от монотерапията с cetuximab е потвърдена в проучването CO.17 от Jonker и колектив,
в което са включени 572 предварително лекувани пациенти, рандомизирани да получават или cetuximab,
или най-добрата поддържаща грижа (BSC). Cetuximab
е свързан с подобрение на PFS (HR 0,68, 95% CI 0,57
до 0,80, p < 0,001) и OS (HR 0,77, 95% CI 0,64-0,92, p
= 0,005). Средната преживяемост е била 6,1 месеца за
групата на cetuximab в сравнение с 4,6 месеца за BSC.
Ретроспективните проучвания съобщават за връзка между KRAS-WT статус (див тип) и отговора към
терапия с EGFR. Карапетис и сътрудници изследва за
активиращи мутации на KRAS екзон 2 в туморни проби от проучването CO.17 и установява, че ползата от
cetuximab е ограничена само до групата KRAS-WT. С
cetuximab пациентите с KRAS-WT са имали по-добри
mOS (9,5 срещу 4,8 месеца, HR 0,55, 95% 0,41-0,74, p
< 0,001) и mPFS (3,7 спрямо 1,9 месеца, HR 0,40, 95%
CI 0,30-0,54, p < 0,001 ) в сравнение с BSC. В кохортата
на KRAS-мутиралите (MT) пациенти не се наблюдава
полза от приложението на cetuximab по отношение на
PFS (HR 0,99, p = 0,96) и OS (HR 0,98, p = 0,89).
Ролята на cetuximab като част от терапия от първа линия е оценена в проуването CRYSTAL. Рандомизирани
са общо 1198 пациенти, като се сравнява приложение
на FOLFIRI с или без cetuximab. Последващ анализ на
KRAS статуса е бил наличен за 89% от пациентите от
първоначалното проучване. За пациенти с KRAS-WT,
FOLFIRI плюс цетуксимаб значително удължават mOS
(23,5 срещу 20,0 месеца, HR 0,796, p = 0,0093) и mPFS
(9,9 срещу 8,4 месеца, HR 0,696, p = 0,0012) в сравнение с FOLFIRI самостоятелно. Такава полза от приложението на cetuximab не се наблюдава при KRAS-MT
тумори, нито по отношение на PFS или OS.
Във фаза II проучаването OPUS се сравнява добавянето на cetuximab към режима FOLFOX4 срещу монотерапия, FOLFOX4 с първична крайна цел процент
на туморен отговор. Процентът на туморен отговор в
комбинираното рамо достига 46% срещу 36% за монохимиотерапията, но статистическа значимост не е достигната. Последващият биомаркерен анализ доказва
ползата от добавянето на cetuximab към FOLFOX4 при
пациентите с KRAS див тип, като се наблюдава с клинично значимо увеличение на туморния отговор (61%
срещу 37%, p = 0, 011) и намален риск от прогресия
при тази пациентска субпопулация.
Panitumumab (Vectibix) е рекомбинантно напълно човешко моноклонално антитяло, одобрено през 2006
г. за приложение при мКРК, експресиращ EGFR, след
неуспешно лечение с конвенционален химиотерапевтичен режим. Van Cutsem и сътр. рандомизират 463

пациенти, които са преминали през стандартна химиотерапия за терапия с panitumumab спрямо BSC.
Panitumumab значително удължава PFS (HR 0,54, 95%
CI 0,44-0,66, p < 0,0001), но това подобрение не резултира в удължаване и на OS (HR 1,00, 95% 0,82 до 122).
Amado и колектив повторно анализира данните след
получаване на KRAS статус в 92% от туморните проби.
Подобно на cetuximab, ефикасността на panitumumab е
ограничена до KRAS-WT тумори. Ефектът от лечението на panitumumab върху PFS е значително по-голям
при KRAS-WT (HR 0,45, 95% CI 0,34-0,59) в сравнение
с KRAS-MT групата (HR 0,99, 95% 0,73-1,36). Освен
това 17% и 34% от групата KRAS-WT показват, съответно, частичен отговор и стабилно заболяване. За
разлика от тях, 0% и 12% в групата KRAS-MT са имали
частичен отговор и стабилно заболяване.
Panitumumab е проучен допълнително за приложение
на първа линия на лечение в комбинация с химиотерапия. В проучването PRIME panitumumab е добавен
към FOLFOX. Резултатите от KRAS са били достъпни за 93% от участниците в проучването. В кохортата KRAS-WT, panitumumab плюс FOLFOX подобрява
mPFS в сравнение само с FOLFOX (9,6 срещу 8,0 месеца, HR 0,80, 95% CI 0,66-0,97, p = 0,02) с незначително
увеличение на общата преживяемост. За разлика от
тях, групата KRAS-MT има значително намален PFS
(HR 1,29, 95% CI 1,04-1,62, p = 0,02) и тенденция към
по-лош mOS (15,5 срещу 19,3 месеца, HR 1,24, 95% CI
0,98-1,57, p = 0,068). В последващо разширено проучване mOS достига значимост при средно проследяване от 80 седмици, благоприятствайки panitumumab/
FOLFOX за KRAS-WT тумори (HR = 0,83, 95% CI 0,700,98, p = 0,03).
Повечето проучвания са фокусирани върху тестване за
KRAS мутации в екзон 2, но състоянието на KRAS-MT
само в екзон 2 не означава последователна липса на отговор на анти-EGFR агенти. Литературата предполага,
че други RAS мутации също могат да предскажат резистентност към cetuximab и panitumumab, включително други екзони на KRAS и NRAS. Това е отразено в
препоръките на Американското общество по клинична онкология (ASCO), които предполагат необходимостта от разширено RAS изследване преди започване
на анти-EGFR терапия. Допълнителни изследвания за
първична резистентност към EGFR инхибитори показаха, че наличието на BRAF мутации е свързано с липса на отговор към cetuximab и panitumumab. В метаанализ на проучванията CRYSTAL и OPUS се оценява
значението на BRAF мутационния статус. Резултатите
показват, че болните с RAS-WT и мутирал BRAF имат
по-лоша прогноза от тези с див тип BRAF. Малка е и
ползата във връзка с общата преживяемост на пациентите с RAS – див тип и BRAF – мутирал тип, които са
получили комбинация от химиотерапия с cetuximab.
Новият метод на изследване – циркулиращи туморни ДНК в кръвта или течна биопсия за откриване на
KRAS мутации, показа променлива степен на успех за
идентифициране на мутиралия пул. Тези методи изис-

кват допълнително валидиране преди широкото приемане и прилагане в клиничната практика.
BRAF мутации
Генът BRAF е разположен върху хромозома 7 и кодира BRAF протеина, известен също като серин/треонин-протеин киназа B-Raf. Той е член на семейството
на Raf протеинови кинази, участващи в клетъчната
трансдукция на сигнала, след активация на KRAS. Активиращите BRAF мутации се срещат най-вече при
кодон 600 и е известен като V600E мутация. Такава се
установява в 8-10% от спорадичните случаи на КРК.
Съществуват сериозни доказателства за използването
му като прогностичен фактор в сравнение с неговата
предиктивна стойност, въпреки че има данни за корелацията на мутиралия тип BRAF и липсата на отговор
към терапията с анти-EGFR.
Tran et al. идентифицира 524 пациенти с мКРК и известен BRAF статус и оценява въздействието на BRAF мутация върху прогнозата. Пациентите с BRAF мутации
(BRAF-MT) са свързани със значително по-лоша преживяемост с mOS от 10,4 срещу 34,6 месеца (p < 0,001).
Групата BRAF-MT е по-често свързана с десностранни
тумори и микросателитна нестабилност. BRAF мутиралите тумори също показват отчетлив модел на
метастатично разпространение с по-високи нива на
перитонеални лезии и далечни метастази в лимфните
възли. Последвалите анализи на проучвания фаза III
потвърдиха, че BRAF-MT е показател за по-лоша прогноза. При обединен анализ на Venderbosch et al., са
изследвани над 3000 проби от пациенти. Пациентите с
BRAF-MT статус са имали по-лоши PFS (HR 1,34, 95%
CI 1,17-1,54) и OS (HR 1,91, 95% CI 1,66-2,19), в сравнение с BRAF-WT кохортата.
Увеличават се доказателствата, че туморите, съдържащи мутация BRAF V600E, не са толкова склонни да отговорят на анти-EGFR терапии, въпреки че проучванията са противоречиви. Метаанализ от Pietrantonio et
al. оценяват cetuximab и panitumumab както при първа,
така и в последващи линии на лечение; добавянето на
анти-EGFR агенти не увеличава ползата от стандартната терапия в групата на BRAF-MT. PFS (HR 0.88, 95%
CI 0.67-1.14, p = 0.33) и OS (HR 0.91, 95% CI 0.62-1.34,
p = 0.63) и не се различават значително в сравнение
с контролната група. Тестът за интеракции обаче не
постигна статистическа значимост, така че авторите
стигнаха до заключението, че наблюдението може да е
било вторично и понастоящем няма достатъчно доказателства, които да показват, че раковите заболявания
BRAF-MT реагират по различен начин на анти-EGFR
агентите.
Химиотерапията плюс bevacizumab е настоящият
стандарт на лечение за първа линия на BRAF-мутирал
метастатичен КРК. Триплетът FOLFOXIRI в комбинация с bevacizumab първоначално даде благоприятни резултати за подгрупата на BRAF-мутирал КРК в
клинично изпитване фаза II. Наблюдавано е сигнификантно увеличение на медината на общата и свобод-
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ната от прогресия преживяемост (mPFS и mOS съответно от 11,8 и 24,1 месеца). Последващото, фаза III,
клинично проучване TRIBE потвърди предимството
по отношение на преживяемостта на комбинацията
FOLFOXIRI плюс bevacizumab, в сравнение с FOLFIRI
плюс bevacizumab (mOS 10,7 срещу 19,0 месеца, p =
0,54; mPFS 5,5 срещу 7,5 месеца, p = 0,57, съответно за
дублет срещу триплет). FOLFOXIRI + bevacizumab се
превърна в предпочитано лечение на първа линия за
пациенти в добро общо състояние, при които се цели
туморна редукция.
BRAF инхибиторите не са толкова ефективни при
КРК в сравнение с ролята им в лечението на малигнения меланом поради различни механизми на резистентност. При все това, наскоро публикуваните
резултати от проучването BEACON могат да променят парадигмата в лечението на тази субпопулация.
В това открито, фаза 3, проучване са включени 665
пациенти с BRAF V600E-мутирал метастатичен колоректален карцином, които са имали прогресия на
заболяването на една или две предишни линии на лечение. Пациентите са разпределени на случаен принцип в съотношение 1:1:1, за да получават encorafenib,
binimetinib и cetuximab (група с трикомпонентна терапия); encorafenib и cetuximab (група с дублетна терапия); или по избор на изследователите – cetuximab
и irinotecan, или на cetuximab и FOLFIRI (контролна
група). Средната обща преживяемост е 9,0 месеца в
групата с триплетна терапия и 5,4 месеца в контролната група (RH = 0,52; 95% CI, 0,39 до 0,70; P < 0,001).
Степента на отговор е 26% (95% CI, 18 до 35) в групата
с триплетна терапия и 2% (95% CI, 0 до 7) в контролната група (P < 0,001). Средната обща преживяемост в
групата на дублетната терапия е била 8,4 месеца (HR =
0,60; 95% CI, 0,45 до 0,79; P < 0,001). Този анализ показва, че триплетът на encorafenib, binimetinib и cetuximab
и дублетния режим на encorafenib и cetuximab, в сравнение с настоящия стандарт за лечение, водят до клинично значима полза по отношение на общата преживяемост и степента на обективния отговор с по-добър
профил на токсичност за двойната комбинация при
пациенти с RBAF мутации, прогресирали на предходна терапия. Все още комбинацията не е влязла в световния стандарт за лечение на BRAF-мутирал метастатичен КРК.
Туморна локализация
Известно е, че туморите с произход от различни области на дебелото черво имат различни клинични и
молекулярни характеристики. От ембрионална гледна
точка, средното черво дава началото на десния колон,
докато задното черво се трансформира в левия колон
и ректум. Това води до различни епидемиологични,
патологични и прогностични характеристики на неоплазмите в зависимост от локализацията, но има и нови
доказателства, които показват, че десностранните и левостранните тумори следва да се третират по различен
начин. Повечето проучвания дефинират левостранни
(LS) тумори като тези, които започват от флексура
коли лиеналис и областите, дистално от него, вклю-
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чително ректума, докато десностранните (RS) тумори
се простират от цекум до колон трансверзум включително. Приблизително две трети от колоректалните карциноми се срещат от лявата страна. RS тумори
обикновено засягат по-възрастни пациенти, с преобладаване на женския пол, като заболяването има тенденция да се диагностицира в по-авансирал стадий,
със слаба диференциация и с муцинозна патология.
Тези RS (или проксимални) тумори също са по-склонни да бъдат свързани с микросателитна нестабилност,
RAS/BRAF мутации и висок статус на CpG островен
метилатор (CIMP). За разлика от това, LS (или дисталните) тумори са склонни да експресират честа хромозомна нестабилност и EGFR свръхекспресия. По
отношение на прогнозата, RS туморите са свързани с
по-лоша преживяемост. Неотдавнашен метаанализ от
Petrelli et al. разгледа 1,4 милиона пациенти, за да определи прогностичната роля на LS спрямо RS първична
локализация при КРК. Левостранната локализация на
тумора е свързана с по-нисък риск от смърт (HR 0.82,
95% CI 0.79-0.84, p < 0.001), независимо от стадия на
заболяването.
Нови проучвания съобщават, че първичната локализация на тумора (PTL) има прогностична и предиктивна роля особено при KRAS-WT пациенти. Метаанализ на Holch и сътр., включващ 13 проучвания от
първа линия за оценка на прогностичната и предиктивна роля на RS срещу LS КРК, показва, че RS тумори
са с честота 27%, което е сравнимо с литературните
данни. От прогностична гледна точка, RS туморите са
свързани с по-лоши PFS (HR 1,28, 95% CI 1,20-1,37, p
< 0,0001) и OS (HR 1,54, 95% CI 1,43-1,65, p < 0,0001).
Проучванията CRYSTAL и PRIME бяха анализирани
заедно, за да се види дали PTL корелира с отговора към
анти-EGFR терапия. OS (HR 0.69, 95% CI 0.58-0.83, p
< 0.0001) и PFS (HR 0.65, 95% CI 0.54-0.79, p < 0.0001)
бяха значително подобрени с анти-EGFR терапия от
първа линия при RAS-WT, LS пациенти, но не и в кохортата RAS-WT, RS (OS HR 0.96, 95% CI 0.68-1.35, p =
0.802 и PFS HR 0.82, 95% CI 0.57-1.19, p = 0.307). Анализ
на проучвания CALGB/SWOG 80405, FIRE-3 и PEAK
оценява въздействието както на анти-EGFR, така и на
анти-VEGF агенти. По същия начин, LS туморите са
свързани със значително подобрена ОS (HR 0.71, 95%
CI 0.58-0.85, p = 0.0003) и тенденция към по-добра PFS
(HR 0.86, 95% CI 0.73-1.02, p = 0.084), когато се лекуват
с анти-EGFR терапия. Обратно, RS ракът е свързан със
значително подобрена PFS (HR 1,53, 95% CI 1,16-2,01,
p = 0,003) и тенденция към подобрена OS (HR 1,3, 95%
CI 0,97-1,74, p = 0,081) с анти-VEGF агенти.
Тези зависимости влияят на клиничното поведение, особено при избор на първа линия на лечение,
като обикновено се препоръчва използването на анти-EGFR агент плюс химиотерапия в първата линия
при пациенти с LS тумори, които са RAS-WT, а не
bevacizumab. За туморите на RS има предпочитание
към bevacizumab, комбиниран с химиотерапия, особено когато не се цели резектабилност. Това показва, че
първичната локализация на тумора е сурогат за моле-

кулярни и генетични разлики (CMS – субтипизация)
при КРК, която се очаква да навлезе в клиничната
практика.
MSI – ролята на имунотерапията в лечението на КРК
Микросателитната нестабилност (MSI) е резултат от
недостатъчност в системата за възстановяване на несъответствия (dMMR), която е отговорна за коригиране на грешки в нуклеотидната база, възникващи по
време на репликацията на ДНК. Най-често засегнатите несъответстващи протеини включват MLH1, MSH2,
MSH6, PMS1 и PMS2. MSI с висок (MSI-H) статус е характерен за 15% от случаите на CRC, като приблизително 12% са спорадични случаи, а останалата част е
свързана със синдром на Lynch. MSI-H туморите имат
голям мутационен товар и могат да генерират „неоантигени“, които да служат за мишена за имунотерапевтични агенти.
Pembrolizumab (Keytruda) е IgG4 моноклонално антитяло срещу рецептора за програмирана смърт (PD-1) и
е оценено от Le et al. във фаза II проучване, при което
53 пациенти с мКРК, с dMMR и без дефицит в MMR
системата (pMMR), са лекувани с pembrolizumab. Степента на контрол на заболяването, дефинирана като
пълен отговор, частичен отговор и стабилно заболяване, е наблюдавана съответно при 89% (25/28) от пациентите с dMMR и 16% (4/25) от pMMR. Медианата
на PFS и OS не е достигната за пациенти с dMMR и
e съответно 2,4 и 6 месеца за pМMR кохортата. Това
доведе до редица последващи клинични изпитвания на мястото на pembrolizumab в лечението на
КРК. Монотерапията с pembrolizumab се превърна
в новия стандарт за лечение, одобрен от FDA, но не
и от EMA за пациенти с микросателитна нестабилност – MSI-H/dMMR нерезектабилен метастатичен
колоректален карцином, на база резултатите от фаза
III проучването KEYNOTE-177. Проучването демонстрира удвояване на преживяемостта без прогресия
(PFS) с pembrolizumab в сравнение със стандартната
химиотерапия при пациенти с новодиагностициран
MSI-H мКРК. При медиана на проследяване от 32,4
месеца, медианата на PFS е била 16,5 месеца (95% CI,
5,4-32,4) с pembrolizumab (n = 153), спрямо 8,2 месеца
(95% CI, 6,1-10,2) със стандартна химиотерапия с или
без bevacizumab или cetuximab (n = 154) при пациенти
с MSI-H/dMMR мКРК, което води до 40% намаляване
на риска от прогресия на заболяването или смърт (HR,
0,60; 95% CI, 0,45-0,80; P = .0004).
Многоцентровото фаза II клинично проучване
CheckMate 142 оценява ефикасността на друг PD-1чекпойнт инхибитор – Nivolumab (Opdivo). Проучването е отворено с едно рамо, с включени 74 пациента
с dMMR или MSI-H мКРК, които са прогресирали по
време на, след, или са били с непоносимост към предходно лечение с химиотерапия на базата на флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотекан. Всички пациенти са получавали ниволумаб 3 mg/kg чрез интравенозна инфузия на всеки 2 седмици до неприемлива
токсичност или рентгенологично потвърдена прогре-

сия. Overman et al. съобщават, че от 74 претретирани
пациенти, 31% (23/74) са с документиран обективен
отговор и 69% (51/74) са постигнали контрол на заболяването повече от 12 седмици. Средната продължителност на отговора не е достигната и при 8 пациенти
се наблюдава отговор на лечението с продължителност над една година. На база CheckMate 142 nivolumab
получи одобрение от FDA за лечение на пациенти с
висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или
дефицит в системата за несъответствие (dMMR) метастатичен колоректален карцином (мКРК), който е
прогресирал след лечение с флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотекан. Понастоящем обаче широкото използване на тези имунотерапевтични средства е
ограничено, тъй като броят на метастатичните случаи,
които са MSI-H, е нисък. Необходимо е по-нататъшно
проучване на други патологични и генетични фактори
извън статуса на MSI за предиктори на отговор към
лечението с чекпойнт инхибитори.
Втора линия на лечение
Целта на терапията от втора линия е удължаване на
преживяемостта и запазване на качеството на живот
при пациентите с мКРК, като това се постига чрез
прилагане на нова химиотерапевтична комбинация,
която не е използвана до момента, включително в комбинация с таргетна терапия. Наличните понастоящем
биологични агенти за терапия от втора линия са антиангиогенни средства (включително bevacizumab,
ramucirumab и aflibercept) и анти-EGFR агенти
(cetuximab и panitumumab) само за пациенти с див
тип KRAS/NRAS тумори. За пациенти с мКРК, които
са прогресирали с режим на оксалиплатин плюс флуоропиримидин (5-FU или капецитабин), без никакви
биологични препарати на първа линия, се препоръчва
химиотерапия (FOLFIRI или монотерапия с иринотекан), самостоятелно или с едно от биологичните лекарства. При тези пациенти, чието заболяване е прогресирало след режим на иринотекан плюс флуоропиримидин (5-FU или капецитабин), без никакви биологични препарати на първо ниво, се препоръчва химиотерапия (FOLFOX или XELOX) самостоятелно или с
някое от биологичните лекарства. За тези пациенти,
които са имали само флуоропиримидин (5-FU или капецитабин) без оксалиплатин или иринотекан в първа
линия, трябва да се обмисли химиотерапия (FOLFOX,
XELOX, FOLFIRI, IROX или монотерапия с иринотекан) или с едно от биологичните лекарства въз основа на тяхното състояние и коморбидност. Анти-EGFR
агентите (цетуксимаб или панитумумаб) като монотерапия или в комбинация с иринотекан влизат в съображение при пациенти с див тип KRAS/NRAS, чието
заболяване е прогресирало с оксалиплатин /иринотекан/5-FU/LV (FOLFOXIRI) на първа линия. При пациентите с див тип на RAS, които са прогресирали на
EGFR инхибитор, последващо прилагане на друг EGFR
инхибитор не се препоръчва в такъв кратък период.
Panitumumab е изследван като самостоятелен агент
след прогресия на терапия, базирана на oxaliplatin или
irinotecan. Времето до прогресия е 12,3 седмици срещу
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7,3 седмици в полза на рамото с рanitumumab. В клиничното, фаза III, проучване са включени пациенти,
при които се наблюдава прогресия на комбинация от
химиотерапия и bevacizumab, като продължават лечение с нов цитотоксичен режим с или без bevacizumab.
Времето до прогресия в рамото с bevacizumab е значително увеличено (6,8 месеца срещу 5 месеца), като
тенденцията се запазва и при общата преживяемост.
Друго подобно проучване е BEBYP, при което също се
наблюдава полза в общата и свободната от прогресия
преживяемост при повторно приложение на втора линия на bevacizumab. Bevacizumab е адекватна опция за
повторно приложение и на втора линия на лечение.
В последните години FDA одобри допълнителни
възможности за таргетирано лечение, включително
aflibercept и ramucirumab. Тези агенти имат антиангиогенен механизъм на действие и обикновено са показани за приложение на втора или последващи линии,
като осигуряват умерена полза за преживяемостта от
приблизително 6 седмици.
Aflibercept (Zaltrap), известен в научната литература още като VEGF TRAP, е рекомбинантен фузионен
протеин, който се състои от VEGF-свързващи части от
извънклетъчния домейн на човешките VEGF рецептори 1 и 2, съединени с Fc частта на човешкия IgG1. Той
действа като разтворим рецептор примамка, който
се свързва с VEGF-A с по-висок афинитет, отколкото
естествените му рецептори, както и свързаните с тях
лиганди PlGF и VEGF-B. Като лиганд примамка, афлиберсепт предотвратява свързването на ендогенните
лиганди с техните сродни рецептори и по този начин
блокира рецептор-медиираната сигнализация. Ефикасността и безопасността на ZALTRAP са оценени в
рандомизирано, двойносляпо, плацебо контролирано
проучване VELOUR при пациенти с метастатичен колоректален карцином, които са лекувани преди това
с терапия, базирана на оксалиплатина с или без предшестващо приложение на bevacizumab. То постига
своята първична крайна цел със скромно подобряване
на общата преживяемост в полза на рамото FOLFIRI
с Aflibercept срещу FOLFIRI с плацебо (mOS, 13.50 vs
12.06 m; HR, 0.817 [95% CI, 0.713-0.937]; P =.0032), както и, респективно, PFS (median PFS, 6.90 vs 4.67 months;
HR, 0.758 [95% CI, 0.661-0.869]; P <.0001) и степента на
обективен отговор (19.8% vs 11.1%; P =.0001). В предварително заложената субпопулация на пациентите,
получавали предходна терапия с bevacizumab в рамките на първа линия на лечение, също се наблюдава полза по отношение на общата преживяемост (13,9 срещу
12,4 месеца). Aflibercept е регистриран за приложение
с FOLFIRI при пациенти, които са прогресирали на терапия с оксалиплатинов режим.
Ramucirumab (Cyramza) е човешко рецептор-прицелено антитяло, което специфично се свързва с рецептор
2 на VEGF и блокира свързването на VEGF-A, VEGF-C
и VEGF-D. В резултат на това ramucirumab инхибира
лиганд-стимулираната активация на рецептор 2 на
VEGF и неговите компоненти надолу по сигналната
верига, включително p44/p42 митоген-активирани
протеин кинази, като неутрализира лиганд-индуцира-
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ната пролиферация и миграция на човешки ендотелни клетки. RAISE е многоцентрово, рандомизирано,
двойно сляпо проучване, фаза III, за оценка на ефикасността и безопасността на ramucirumab в комбинация
с химиотерапия – FOLFIRI при лечение от втора линия
на пациенти с мКРК, които са имали прогресия на заболяването по време или в рамките на 6 месеца след
последната доза от терапия от първа линия с бевацизумаб, оксалиплатин и флуоропиримидин. Общо 1072
пациенти са разпределени 1:1 на терапия с FOLFIRI
плюс рамуцирумаб или само на FOLFIRI. Резултатите
показват значително подобрение на OS с комбинацията от FOLFIRI плюс ramucirumab (медиана на OS, 13,3
срещу 11,7 месеца; HR, 0,844 (95% CI, 0,730-0,976); log
rank тест, P = .0219). Тази полза от преживяемостта е
последователна във всички подгрупи на изследваните пациенти в рамото на FOLFIRI плюс ramucirumab.
Токсичност от степен 3/4 се съобщава по-често в
комбинираното рамо: тежка неутропения (38% срещу 23%) и хипертония (11% срещу 3%). Тежка диария
(11% срещу 10%) и умора (12% срещу 8%) са наблюдавани при повече от 5% от пациентите в двете рамена.
На база резултатите от RAISE, Ramucirumab в комбинация с FOLFIRI е показан за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином с прогресия на заболяването по време на лечение или след
предшестващо лечение с бевацизумаб, оксалиплатин и
флуоропиримидин.
Трета и последваща линия на лечение
Все по-голям брой пациенти с мКРК могат да получат 3 или повече линии на терапия. Лечението в този
аспект може да включва regorafenib (орален мултикиназен инхибитор), trifluridine/tipiracil hydrochloride
(TAS-102), моноклонални антитела, насочени към
рецептора на епидермалния растежен фактор за пациенти с тумор от див тип RAS (ако не са прилагани
до момента или след продължителен период без приложение – възможност за rechallenge след намаляване
на степента на вторичната резистентност) и, където е
одобрено, имунни чекпойнт инхибитори за пациенти
с висока микросателитна нестабилност и дефицит в
MMR системата. При преценка за терапевтични опции на трета и последващи линии от първостепенно
значение са освен молекулярния профил на пациента,
неговото състояние PS, възрастта и първичната локализация на тумора. Менажирането на нежеланите събития и поддържането на добро качеството на живот
е не по-маловажно при избора на оптимална терапия.
Чести токсичности, свързани с трета линия на лечение, са синдромът ръка-крак, умората, диарията и цитопении. По време на трета и последваща линия тези
събития следва да бъдат мониторирани, особено през
първите 2 цикъла. Модификациите на дозата също могат да се използват за управление на токсичността и за
минимизиране на ефекта върху качеството на живот,
като същевременно се оптимизира ползата от лечението.
Комбинацията от трифлуоридин и типирацил (TFD/
TPI, Lonsurf) е показала клинична активност при пациенти, резистентни на 5-FU, и е нова терапевтична

опция при тази субпопулация. Trifluridine е нуклеозиден аналог, който се инкорпорира в репликиращите се
ДНК вериги, където той инхибира синтезата на ДНК
и последващата клетъчна пролиферация. Tipiracil е
инхибитор на ензима тимидин фосфорилаза, който е
отговорен за разрушаването на активната компонента
на трифлуорида. По този начин Tipiracil увеличава нивата на trifluridine. Двата компонента са комбинирани
в съотношение 1:0.5. От своя страна тимидин фосфорилазата промотира миграцията на ендотелните клетки и ангиогенезата в туморите, като се предполага, че
точно инхибирането на този ензим от Trifluridine подпомага описаната късна противотуморна активност.
Клиничните ползи от trifluridine/tipiracil, а именно сигнификантното подобрение на общата преживяемост
(ОП) и свободната от прогресия преживяемост (СПП)
при пациенти с химиотерапевтично-рефрактерен метастатичен колоректален карцином, първоначално
са показани в рандомизирано, плацебо контролирано, фаза 2, изпитване в Япония (J003) и потвърдени
в международните изпитвания, фаза III, RECOURSE
(смесена популация) и TERRA (азиатска популация).
Резултатите показват, че медианата на общата преживяемост се е подобрила от 5.3 месеца при плацебо
групата до 7.1 месеца при приложението на trifluridine/
tipiracil. Средната преживяемост без прогресия също е
подобрена от 1.7 месеца с плацебо на 2 месеца с TFD/
TPI, като пациентите без прогресия към втория месец
са 47.3% в рамото с Lonsurf срещу 20.8% при това с
плацебо. Най-често наблюдаваните значими странични ефекти са хематологични: неутропения, възникнала в 38% от случаите, левкопения, възникнала в 21%,
фебрилна неутропения в 4% и един случай на смърт
свързана с TFD/TPI.
Regorafenib (Stivarga) е орален мултикиназен инхибитор, който блокира активността на няколко протеинови кинази, включително и на такива, които вземат участие в туморната ангиогенеза (VEGFR1 [FLT1], VEGFR2
[KDR], VEGFR3 [FLT4], TIE2 [TEK]), онкогенеза (KIT,
RET, RAF1, BRAF, и BRAF V600E) и туморната микросреда (PDGFR и FGFR). Проучванията CORRECT и
CONCUR показват ползата в общата преживяемост
на пациенти с рефрактерен на лечение мКРК, както
и цялостната клинична полза от приложението на
regorafenib като монотерапия. Във фаза III клиничното проучване CORRECT са рандомизирани 760 пациенти, прогресирали на стандартно лечение. Рандомизирани са в две рамена 1:1 за лечение с regorafenib
или плацебо с най-добри поддържащи грижи. Средната обща преживяемост за рамото с regorafenib e 6.4
месеца в сравнение с 5.0 месеца за рамото с плацебо.
Медианата на PFS е 1.9 месеца в рамото с regorafenib и
1.7 месеца с плацебо. В сравнение с рамото на плацебо,
рамото с regorafenib има по-добра обща преживяемост
при пациентите с карцином на колона (HR 0·70, 95% CI
0·56–0·89), отколкото при тези с карцином на ректума
(0·95, 0·63–1·43). В проучването CONCUR, проведено
с азиатска популация, са включени 204 пациенти. Медианата на обща преживяемост е 8.8 месеца (95% CI

7.3 –9.8) в рамото с regorafenib и 6.3 месеца (4.8–7.6)
с плацебо. Времето, свободно от прогресия, също е
значително по-добро в рамото с regorafenib, отколкото
с плацебо, със средно 3.2 месеца (95% CI 2.0–3.7) при
regorafenib и 1.7 месеца (1.6–1.8) при плацебо.
Най-често прилагани схеми на лечение:
Неоадювантно химио-лъчелечение при карцином на
право черво
Прилага се при локално авансирал карцином (cT3-4
или cN1-2) и се съчетава с лъчелечение.
Capecitabine – 1600 mg/m² P.O. дневно, дни 1-33 (в дните с лъчелечение).
Адювантна химиотерапия при карцином на дебело
и право черво
Прилага се в стадий III и в някои случаи на стадий II:
Т4, ниско диференциран тумор (G3), ниска степен на
микросателитна нестабилност (MSI-L/pMMR), илеус,
перфорация, изследвани по-малко от 12 лимфни възли, съдова и периневрална инвазия, високи нива на
СЕА. При карцином на право черво се прилага в стадий II и III.
Mayo Clinic (6 курса) – Leucovorin – 20 mg/m² I.V., дни
1-5; Fluorouracil – 425 mg/m² I.V. болус, дни 1-5. Повторение през 28 дни.
De Gramont (12 вливания, 6 курса) – Leucovorin – 200
mg/m² I.V. 2-часова инфузия, дни 1 и 2; Fluorouracil –
400 mg/m² I.V. болус, дни 1 и 2; Fluorouracil – 600 mg/
m² I.V. 22-часова инфузия, дни 1 и 2. Повторение през
14 дни.
FOLFOX4 (12 вливания, 6 курса) – Oxaliplatin – 85 mg/
m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Leucovorin – 200 mg/
m² I.V. 2-часова инфузия, дни 1 и 2; Fluorouracil – 400
mg/m² I.V. болус, дни 1 и 2; Fluorouracil – 600 mg/m² I.V.
22-часова инфузия, дни 1 и 2. Повторение през 14 дни.
CAPOX – Capecitabine – 2000 mg P.O. дневно, дни 1-14;
Oxaliplatin – 130 mg/m² I.V. болус. Повторение през 21
дни.
Capecitabine – 2500 mg/m² P.O. дневно, дни 1-14. Повторение през 21 дни (8 курса).
Вторична превенция при стадий I-III
Aspirin – 75 mg P.O. дневно.
I линия химиотерапия (при метастатична болест)
Лечението изисква предварителен генетичен анализ за
определяне на RAS (KRAS и NRAS) статус в лаборатория чрез валидирана методика за откриване на KRAS
(екзони 2, 3 и 4) и NRAS (екзони 2, 3 и 4) мутации.
De Gramont
Mayo Clinic
FOLFOX + Panitumumab (при тумори с RAS-
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WT);FOLFOX4, 6; Panitumumab – 6 mg/kg I.V., ден 1.
Повторение през 14 дни.
FOLFOX4 ± Bevacizumab – FOLFOX4 (виж т. II) ±
Bevacizumab – 5 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 14
дни.
Приложение на Bevacizumab се препоръчва и след първа прогресия на комбинацията му с химиотерапевтичен режим от I линия, т.е. показан е за продължаване в
комбинация с химиотерапевтичен режим от II линия;
лечението с Bevacizumab може да продължи до прогресия.

и 22; Fluorouracil – 500 mg/m² I.V., дни 1, 8, 15 и 22;
Bevacizumab – 5 mg/kg I.V., дни 1 и 15. Повторение през
42 дни.
XELOX ± Bevacizumab – Oxaliplatin – 130 mg/m² I.V.,
ден 1; Capecitabine – 2000 mg/m² P.O. дневно, дни 1-14;
+ Bevacizumab – 7.5 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през
21 дни.
XELIRI ± Bevacizumab – Irinotecan – 200-250 mg/m² I.V.,
ден 1 (80 mg/m2 I.V., дни 1 и 8); Capecitabine – 1500-2000
mg/m² P.O. дневно, дни 1-14+ Bevacizumab – 7.5 mg/kg
I.V., ден 1. Повторение през 21 дни.

FOLFOX4 + Cetuximab или Panitumumab (при тумори
с RAS WT) – Oxaliplatin – 85 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Leucovorin – 200 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, дни 1 и 2; Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, дни
1 и 2; Fluorouracil – 600 mg/m² I.V. 22-часова инфузия,
дни 1 и 2. Повторение през 14 дни.

Бележка: При добавяне на Bevacizumab към режима,
дозата на Irinotecan е 200 mg/m², а на Capecitabine –
1600 mg/m².

+ Panitumumab – 6 mg/kg I.V., ден 1 или

Fluorouracil – 425 mg/m² I.V., дни 1-5 (през 3 седмици).

+ Cetuximab – 400 mg/m² I.V. последвано от

Поддържаща терапия

250 mg/m² I.V. седмично, или 500 mg/m² I.V. ден 1

Назначава се при метастатичен колоректален карцином без прогресия след I линия.

Повторение през 14 дни.

Mitomycin C + Fluorouracil
Mitomycin C – 8 mg/m² I.V., ден 1 (през 42 дни)

FOLFOX6 – Oxaliplatin – 100 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Leucovorin – 400 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден 1;
Fluorouracil – 2400 mg/m² I.V. 46-часова инфузия. Повторение през 14 дни.

Capecitabin + Bevacizumab – Capecitabine – 2000 mg/m²
P.O., ден 1-14; Bevacizumab – 7.5 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 21 дни, до прогресия.

FOLFOX7 – Oxaliplatin – 130 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Leucovorin – 400 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1; Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден 1;
Fluorouracil – 2400 mg/m² I.V. 46-часова инфузия. Повторение през 14-21 дни.

Panitumumab + Fluorouracil/Leucovorin (при тумори с
RAS-WT) - Leucovorin – 200 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, дни 1 и 2; Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден
1; Fluorouracil – 600 mg/m² I.V. инфузия 1 дни 1 и 2;
Panitumumab – 6 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 14
дни до прогресия.

FOLFIRI + Panitumumab или Cetuximab (при тумори с
RAS-WT)FOLFIRIПовторение през 14 дни.
FOLFIRI + Panitumumab (при тумори с RAS-WT) –
Irinotecan – 180 mg/m² I.V. 30-минутна инфузия, ден
1; Leucovorin – 400 mg/m² I.V. 2-часова инфузия, ден 1;
Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден 1; Fluorouracil –
2400 mg/m² I.V. 46-часова инфузия; + Panitumumab – 6
mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 14 дни.
FOLFIRI ± Bevacizumab
FOLFIRI ± Bevacizumab – 5 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 14 дни.
FOLFOXIRI ± Bevacizumab – Irinotecan – 165 mg/m² I.V.
ден 1; Oxaliplatin – 85 mg/m² I.V. ден 1; Leucovorin – 400
mg/m² I.V. ден 1; Fluorouracil – 1600 mg/m² 24-часова
I.V. инфузия, ден 1, 2; ± Bevacizumab – 5 mg/kg Подкрепа с G-CSF.
Повторение през 14 дни, 6 месеца.
IFL ± Bevacizumab – Irinotecan – 125 mg/m² I.V., дни
1, 8, 15 и 22; Leucovorin – 20 mg/m² I.V., дни 1, 8, 15
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Cetuximab (при тумори с RAS-WT) – 250 mg/m² I.V.
седмично или 500 mg/m² I.V. през 14 дни до прогресия.

Panitumumab (при тумори с RAS-WT) – 6 mg/kg I.V.,
ден 1, повторение през 14 дни до прогресия.
II линия системна терапия
След FOLFOX се преминава на FOLFIRI ± Bevacizumab
или XELIRI ± Bevacizumab.
FOLFIRI + Panitumumab (при тумори с RAS WT) –
Panitumumab – 6 mg/kg I.V., ден 1. Повторение през 14
дни.
FOLFIRI + Aflibercept (след Oxaliplatin-базирана I линия) – FOLFIRI + Aflibercept – 4 mg/kg I.V. Повторние
през 14 дни.
FOLFIRI + Ramucirumab (след I линия с Bevacizumab,
Oxaliplatin или флуоропиримидин) – FOLFIRI +
Ramucirumab – 8 mg/kg I.V. ден 1. Повторение през 14
дни.
Cetuximab (при тумори с RAS-WT, след Oxaliplatin- или
Irinotecan-базирана I линия) – 250 mg/m² I.V. седмично
или 500 mg/m² I.V., ден 1. Повторение през 14 дни.

III и последваща линия системна терапия
Прилага се при подбрани болни в добро общо състояние (PS) според предходно лечение (след флуоропиримидин-, Oxaliplatin- или Irinotecan-съдържащи режими) и биологична характеристика на тумора.
Trifluridine/tipiracil – 2 x 35 mg/m² (не повече от 80 mg
на доза) P.O. дневно, дни 1-5 и 8-12, повторение през 28
дни.
Regorafenib – 160 mg P.O. дневно, дни 1-21, повторение
през 28 дни.
Panitumumab (при тумори с RAS-WT) – 6 mg/kg I.V.,
през 14 дни.
Cetuximab (при тумори с RAS-WT) – 400 mg/m² I.V. ден
1, последвано от 250 mg/m² I.V. седмично или 500 mg/
m² I.V. ден 1, през 14 дни.
Прилагат се монотерапии или различни комбинации
с Capecitabine, Mitomycin C, Fluorouracil/Leucovorin,
Oxaliplatin, Irinotecan.
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като например хомосексуалисти, степента на анален
рак може да достигне 37 на 100 000 души.
ЕТИОЛОГИЯ И ФАКТОРИ НА РИСКА
Няколко рискови фактора са свързани с развитието на
анален рак:
1. Сексуална активност:
а. 10 или повече сексуални партньори;

ТУМОРИ НА АНУСА

б. анални сношения преди 30-годишна възраст;
в. с анамнеза за гонорея, сифилис, херпес симплекс
или хламидия;

П. КУРТЕВ, Л. ДЖОНГОВ,
В. ГЕОРГИЕВ, Й. СИМЕОНОВ,
Е. АНГЕЛОВА, И. МИХАЙЛОВА,
Г. КУРТЕВА, Л. СИМЕОНОВА
АНАЛЕН РАК
Плоскоклетъчният карцином на ануса е рядко заболяване с честота около 1-2% от туморите на гастроинтестиналния тракт. В Европа средно годишно се
диагностицират 2000 мъже и около 2300 жени с това
заболяване. В Съединените щати ракът на аналния
канал съставлява 2,2% от всички стомашно-чревни
злокачествени заболявания – диагностицирани са
6230 нови случая годишно. През последните четири
десетилетия се установява увеличение на честотата
на рака на аналния канал. Най-значимите рискови
фактори са вируси, тютюнопушене и имуносупресия.
През годините бе постигнат напредък в лечението на
анален рак. През 70-те години лечението се фокусира
върху абдомино-перинеалната резекция (APR). Първоначално Nigro в Wayne State използвал предоперативна химиотерапия с 5-FU и митомицин (MMC) с
лъчева терапия (30 Gy) за подобряване на локалния
контрол. Сега основен метод на лечение е химио-лъчетерапия.
Епидемиология
Съгласно годишните коригирани възрастови данни в САЩ за наблюдение, епидемиология и крайни
резултати (SEER) от 1994 до 2000 г. заболяваемостта
се е повишила до 1,59 на 100 000 за мъжете и 1,84 за
жените. Ракът на ануса, аналният канал и аноректума са някои от малкото видове рак, които са по-чести
при жените, отколкото при мъжете почти във всички
възрасти. Потенциалната причина за нарастването
на рака при жените може да е свързана с анални HPV
инфекции. Средната възраст при поставяне на диагнозата е 60 до 65 години. Възрастта е рисков фактор
за рак на аналния канал. В определени популации,

г. анамнеза за рак на маточната шийка.
2. Човешка папилома вирусна инфекция. До 93% от
SCC на аналния канал е свързано с HPV инфекция. Жените са по-склонни да имат свързан с HPV анален рак,
отколкото мъжете. Също инфекцията с HPV е по-често
срещана при МСМ. HPV 16 и 18 са най-често асоциираните щамове, свързани с анален рак, и представляват
90% от аналните ракови заболявания.
3. ХИВ инфекция. Ефектът от заразяването с HIV върху честотата на рак на аналната тъкан не е известен
със сигурност. Не е известно дали ХИВ влияе директно върху патогенезата или, ако въздействието е преминало, взаимодействието с HPV.
4. Пушенето на цигари. Проучванията на случаите показват повишен риск при пушачите.
ПАТОЛОГИЯ
Анатомия
■ Аналният канал е с дължина от 3 до 4 см. Той се
простира от аналния ръб до пуборекталния мускул
на аноректалния пръстен. Денталната линия е разположена в аналния канал. Хистологичните варианти се
разделят в зависимост от местоположението над или
под зъбната линия. Проксимално епитела е колонен,
а дистално от нея – плоскоклетъчен.
■ Лимфни пътища. Дренажът проксимално на зъбната
линия следва дисталния ректум към вътрешни илиачни лимфни възли (пудендален, хипогастричен и обтуратор). Дренажът от перианалната кожа, дисталната
част на аналния канал, следва повърхностните ингвинални лимфни възли както и към феморалните възли
и външни илиачни лимфатици.
ХИСТОЛОГИЯ
Лигавицата на ануса се състои от три различни хистологични типа: (1) жлезист, (2) преходен и (3) сквамозен. Тумор, произтичащ от преходната или сквамозната лигавица, се развива в плоскоклетъчен карцином. Базалоидните или преходни карциноми (преди
известни като клоакогенни или кръстосани тумори)
се развиват от преходната лигавица. Тези ракови заболявания, които се развиват над зъбната линия, са
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некератизиращите сквамозни клетъчни карциноми в
сравнение с тези от дисталната дентатна линия, които
са кератинизиращи плоскоклетъчни карциноми. Туморите, възникващи от жлезистата лигавица на аналния канал се развиват в аденокарциноми. Ангажиране
на лимфни възли се наблюдава при 30-40% от случаите
към момента на диагнозата, докато далечното метастазиране е рядко 5-8%.
СТАДИРАНЕ
Диагнозата на аналния карцином включва ректално
туширане, биопсия с аноскоп или ректоскоп, оценка
на ингвиналните лимфни възли, включително и биопсия на лимфен възел, КТ на гръдния кош, корем/таз
КТ или ЯРМ. При жените – гинекологичен преглед.
Изследвания за ХИВ и нивата на CD4 за пациенти в
риск. ПЕТ-КТ изследването има висока сензитивност
при оценка на регионалния лимфен басейн. При около 20% от пациентите се променя стадирането, поради
ранната детекция на ангажирани регионални лимфни
възли.
Симптоми
Ректалното кървене и аналния дискомфорт са двата
най-чести симптоми и се срещат при повече от половината от пациентите. Други симптоми са пруритуса и
патологичното отделяне. Болката може да бъде жестока. Промените в навиците за дефекация могат да бъдат водещ симптом, особено при рак на проксималния
анален канал. Пациентите могат да бъдат също така и
асимптоматични.
ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ
■ Размер на тумора. Доказано е, че размерът на първичната лезия е един от най-важните фактори за предсказване на локален контрол и преживяемост при
лезии, ограничени в таза.
■ Лимфни възли. Доказано е, че наличието или отсъствието на лимфни възли също оказва влияние върху
преживяемостта.
■ Метастази. Най-значимият прогностичен рисков
фактор за общата преживяемост е наличието или отсъствие на екстрапелвични метастази.
■ ХИВ статуса е от значение за преживяемостта.
■ Други: Нивата на хемоглобина ≤ 10 g/L и мъжки пол
са повлияли прогнозата в някои проучвания.
TNM класификацията се основава на оценка на първичния тумор, ангажиране на регионалните лимфни
възли и далечното метастазиране. Засягането на регионални лимфни възли се основава на отдалечеността
им от първичния тумор, а не на броя ангажирани възли. От 2017 г. се използва осмата TNM класификация
на злокачествени тумори.
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Таблица 1. TNM класификация на злокачествени
тумори
Т – Първичен тумор
Тх
Първичният тумор не може да бъде оценен
Т0
Няма данни за първичен тумор
Тis
Карцином in situ
Т1
Тумор размер до 2 см
Т2
Тумор между 2 и 5 см
Т3
Тумор над 5 см
Т4
Всякакъв размер тумор, инфилтриращ съседни
органи или по-дълбоки структури

N – Регионални лимфни възли
Nx
Регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени
N0
Няма метастази в лимфните възли
N1
Метастази в периректални лимфни възли
N1a Метастази в ингвинални, мезоректални и/или
вътрешни илиачни възли
N1b Метастази във външни илиачни лимфни възли
N1c
Метастази във външни илиачни и ингвинални,
мезоректални и/или вътрешни илиачни лимфни
възли

M – Далечни метастази
М0
Липса на далечни метастази
М1
Наличие на далечни метастази

Стадии
0
Tis, N0, M0
I
T1, N0, M0
II
T2,3, N0, M0
IIIA T1-3, N0, M0; T4, N0, M0
IIIB
T4, N1, M0; всяко Т, N2,3, M0
IV
Всяко Т, всяко N, M1

ЛЕЧЕНИЕ
Лечението на аналния карцином се определя от мултидисциплинарен комитет. Локорегионалният контрол
и запазването на аналната функция е основна цел на
лечението.
Хирургично лечение
През 70-те години хирургичната резекция с APR се
считаше за стандарт за лечение. Абдомино-перинеалната резекция (APR) дава локален контрол от 70%,
а общата преживяемост от 20% до 70% (средно 50%).
При наличие на ингвинални лимфни възли, някои
серии показват 5-годишна преживяемост от 10% до
20%. След 1974 г. публикация на Nigro показва пълен
хистопатологичен отговор при трима пациенти, лекувани с химио-лъчетерапия. Ето защо основен метод за
лечение на аналния карцином е химио-лъчетерапията,

след което се препоръчва оперативно лечение.

стандартът на лечение е химио-лъчетерапия.

Хирургията самостоятелно с локална ексцизия се
предлага при тумори < 2 см, добре диференцирани и
без участие на сфинктера T1N0M0.

Лъчелечение при карцином на ануса и аналния
канал

Лезии на аналния ръб се лекуват с локална ексцизия.
Локална ексцизия се препоръчва, когато е възможно
осигуряване на чисти резекционни граници > 5 мм без
да се компрометира сфинктерната функция. Такива
лезии се третират по-скоро като рак на кожата, въпреки че тази концепция никога не е била валидирана.
Широки локални ексцизии са запазени предимно за
добре диференцирани T1N0M0 лезии с добър локален
контрол.
В ретроспективен преглед са проследени 48 пациенти
със SCCA на аналния ръб. Тридесет и един пациенти
са лекувани чрез локална ексцизия, а 11 – с APR. При
локалната ексцизия 5-годишната преживяемост е 88%.
Въпреки това, при по-големи лезии Т2 или >, или N +

При карцинома на ануса и аналния канал лъчелечението заема основна роля в терапевтичния подход.
Прилага се като дефинитивно в комбинация с химиотерапия, с цел съхраняване на органа, предоперативно и палиативно. Стереотактично аблативно ЛЛ
(СТАЛЛ) – радиохирургия (интракраниална SRS или
екстракраниална SRT) се предписва при високо селектирани болни и олигометастатична болест, водещо не
само до висок локален контрол, но и до удължаване на
общата преживяемост.
Съгласно ТNМ класификацията от 2017 г. лечебното
поведение се съобразява освен с клиничния стадий и с
прогностичните фактори, отбелязани за всяка онкологична локализация.

Таблица 2. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при карцином на ануса
по TNM класификацията в сила от 2017 г.
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

TNM стадий

Възраст,
мъжки пол

Тютюнопушене
Социална
неудовлетвореност

Допълнителни

Кожна улцерация
Сфинктерно ангажиране
Размер на тумора > 5 см

Имунна супресия
Дълъг период на прием
на кортикостероиди
HIV инфекция

Нови

Сквамозноклетъчен
антиген SCCAg

Едновременна инфекция
с HSV и ниво на Hb

Терапевтичното поведение при туморите на аналния ръб и аналния канал по стадии е представено на Табл. 3.
Таблица 3. Терапевтично поведение при карцином на ануса и аналния канал
Стадий

Терапевтичен подход

Анален канал I-III стадий
при интактен сфинктер

Едновременно лъче-химиолечение с 5FU и Mitomycin C.

Анален канал – рецидив

Абдомино-перинеална резекция, спасителна хирургия след < 50% редукция след
проведено едновременно лъче-химиолечение.

Далечни метастази

Химиотерапия с 5FU и Cisplatina, палиативно лъчелечение при симптоми (кървене,
болка), радиохирургия

Тумори на аналния ръб

При Т1 тумори – широка локална ексцизия, като резекционните граници трябва да са
> 1 см. При рТ1 тумори след резекция болните подлежат на наблюдение. При отказ –
дефинитивно лъчелечение до обща доза 60 Gy.
При всички останали с Т2-Т4N1a,b,c M0 тумори – дефинитивно лъче-химиолечение с
елективно облъчване на ингвиналните и тазови лимфни възли.
Дозите за елективно облъчване са 45 Gy, а за дефинитивно облъчване – 60-66 Gy.
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Прилагането на едновременно лъче-химиолечение при
карциномите на ануса и аналния канал води до подобряване на клиничния отговор, петгодишен локален
контрол, свободна от колостома и свободна от прогресия преживяемост, в сравнение с група със самостоятелно лъчелечение. Някои автори не отчитат статистически значимата разлика в общата преживяемост.
Проучването на RTOG 98-11 сравнява две схеми на
едновременно лъче-химиолечение с 5FU и Mitomycin
C и 5FU с Cisplatina. Резултатите показват подобряване на свободната от заболяване преживяемост и
обща преживяемост в групата с прилагането на 5FU и
Mitomycin C. Тази комбинация се налага като „златен
стандарт“ за лечение на карцинома на ануса и аналния
канал.
Цитостатикът Capecitabine в клетката се метаболизира
до 5FU и се явява алтернатива на прилагания интравенозен 5FU. Приемането му през устата ежедневно
по време на лъчелечението имитира продължителна
венозна инфузия, за която се счита, че има по-добър
ефект и представлява удобство за пациента.
Клинични мишенни обеми
Големият туморен обем при карциноми на ануса и
аналния канал (GTV) включва първичния тумор и
уголемените лимфни възли (вътрешни, външни илиачни и ингвинални).
Клиничният мишенен обем (CTV) включва граници
0,7 см около съдовете, като се включват тазовите и
ингвинални лимфни възли, а около първичния тумор
осигурителните граници са 2-2,5 см.
За планирания мишенен обем (PTV) около CTV се добавят граници 0,5-1 см.
Краниално обемът за малкия таз достига до L5/S1, а
каудално – 2-2,5 см под тумора.
Дозата за облъчване на малкия таз е 40-45 Gy. При неуголемени ингвинални лимфни възли, след реализиране на 36-40 Gy, същите може да се изключат от облъчване.
Обемът за свръхдозиране обхваща първичния тумор с
осигурителна зона 2-2,5 см във всички посоки и ангажираните ингвинални или тазови лимфни възли. Дозата за свръхдозиране е 9-14 Gy по 1,8 или 2 Gy дневна
доза.

а)
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б)
Фиг. 1. а) CTV – вътрешни (жълто) и външни (синьо)
илиачни лимфни възли;
Фиг. 1. б) GTV (червено) и CTV (зелено) за карцинома на аналния канал и CVT за ингвинални лимфни
възли (синьо).
След проведено дефинитивно лъчелечение при туморна персистенция болните подлежат на хирургично лечение. Поради бавното обратно развитие на процеса е
необходим по-дълъг период на изчаквателно поведение. Препоръчва се проследяване с магнито-резонансна томография през 3 месеца.
Ранните лъчеви реакции, при провеждане на лъчелечение за областта на малкия таз, са най-често кожни
реакции, проктитни и циститни оплаквания и миелосупресия.
Късните лъчеви рекции са: хронични ентерити и
проктити, вагинална сухота, стеноза на влагалището,
стерилитет и импотентност.
При болни с карцином на ануса и аналния канал при
първично метастазирало заболяване се прилага облъчване с палиативна цел (кръвоспиращо и обезболяващо лъчелечение). Прилагат се схеми с едро фракциониране на дозата 5х4 Gy или 10х3 Gy.
С развитието на съвременните техники за облъчване
стана възможно прилагане на повторно облъчване във
вече облъчена област. Дозите за повторно облъчване
зависят от реализираната доза, толеранса на критичните органи и интервала от предходното облъчване.
При карцином на ректума и ануса след проведено лъчелечение за областта на малкия таз със средна доза 50
Gy, дозите за повторно облъчване варират от 5-39 Gy
и най-често облъчването се съчетава с едновременна
5FU-базирана химиотерапия. Освен перкутанно повторното облъчване може да бъде реализирано и чрез
интраоперативнo облъчване (IORT) в центрове с подходяща апаратура. Дозитe са от порядъка на 15-20 Gy,
реализирани еднократно.
При болни с карцином на ануса и аналния канал с единични далечни метастази (олигометастатична болест)

съвременна терапевтична опция е прилагане на стереотактично аблативно лъчелечение (интракраниална
SRS при мозъчни метастази или екстракраниална SRT
при метастази в други органи) – радиохирургия.
Комбинирана лъче- и химиотерапия
През 1972 г. Nigro разработва концепцията за лечение
на пациенти с анален рак предоперативно, за да се на-

малят неуспехите на APR. Той използва режим с 5-FU
1000 m² на дни 1 до 4 и 29 до 32 и митомицин – 10 до
15 mg/m² на ден 1, комбиниран с умерена тазова РТ с
доза от 30 Gy. След постигане на три патологични пълни отговора след предоперативната химио-лъчетерапия, фокусът на лечение се промени с оглед запазване
на сфинктера. Оперативното лечение APR се прилага
само при авансирали карциноми.

Таблица 4. Избрани проучвания:
Проведени са няколко проспективни рандомизирани проучвания, които сравняват само лъчетерапия срещу химио-лъчетерапия.

Комбинираната терапия дава по-добър контрол и преживяемост.
Токсичност на комбинираната терапия
Токсичността от CMT може да се раздели на остра и
късна. Различните критерии за токсичност, използвани в различните рандомизирани проучвания, затрудняват анализа.
Остра токсичност
Пациентите обикновено изпитват умерена до тежка
остра токсичност от комбинацията от двата химиотерапевтика (5-FU и MMC) и лъчетерапия. Страничните
ефекти включват нехематологична токсичност, като
гадене/повръщане, коремна болка, повишена честота
на изпражненията, диария, дразнене на кожата, умора,
загуба на тегло, а също и хематологична токсичност
(неутропения, тромбоцитопения, анемия).
Токсичните смъртни случаи от CMT са варирали от
0% до 5%. В проучването UKCCCR 6/116 (2%) настъпва токсична смърт, главно поради септицемия. Проучването EORTC съобщава за 1 токсична смърт при 110
пациенти. В проучването RTOG 8704 четирима паци-

енти (3%) са преживели смърт в рамото на MMC. Наскоро няма съобщения за токсични смъртни случаи в
проучванията както за RTOG 98-11, така и за ACT II.
ACCORD.
Проучване 03, рандомизирано проучване с четири рамена, показва подобни токсични смъртни случаи във
всичките четири рамена (A = 1 [1%], B = 2 [2,6%], C
= 3 [3%], D = 1 [1%]). При никой пациент не е ставало нужно извършването на APR вследствие на остра
токсичност.
Късна токсичност
Късните ефекти не са добре документирани в рандомизираните проучвания. Част от предизвикателството за оценката на късните ефекти е различната скала
на токсичност, използвана в различните изпитвания.
Критерии за ранна токсичност, използвани в рандомизираните проучвания, не са позволили да се характеризират странични ефекти, предизвикани от радиация.
Както ранните EORTC, така и UKCCCR, не показват
разлика в дългосрочните усложнения между тези,
които получават CMT срещу RT самостоятелно. RTOG
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8704 също не показа значителна разлика в дългосрочната токсичност между RT-5-FU и RT и 5-FU/MMC, въпреки че при двама пациенти от всяко рамо се е наложило извеждане на стома. В RTOG 9811 актуализация
на най-често срещаните видове токсичност, степен 3
или 4, включват кожа, тънко/дебело черво, подкожна
тъкан и др. Изглежда, че няма разлика между MMC
или CDDP рамена за степен 3/4 токсичност (13,1% срещу 10,7%; P = 0,35). В проучването ACCORD 03 късното токсично въздействие е предимно степен 1 или
2. Въпреки това, девет пациенти са имали токсичност
4 степен, включително некроза, фистула, кървене, или
болка, от които пет са лекувани с APR, а четирима са
претърпели колостомия самостоятелно.
Доза радиация
Локално-регионалният недостатъчен контрол се наблюдава в 20% до 30% след приключване на химио-лъчетерапията. Поради това се планира RTOG 92-08,
фаза II, проучване за повишаване на дозата до 59.4 Gy,
със задължителна почивка от 2 седмици след първоначалните 36 Gy. В първоначалното проучване са включени 47 пациенти със задължителна пауза. Актуализацията на RTOG 92-08 анализира не само първоначално
47 пациенти със задължителна почивка, но също така
са анализирани 20 допълнителни пациенти, при които не е планирана почивка. И двете групи пациенти не
показват разлика в OS или LRF в сравнение с пациентите на ММС RTOG 87-04. По-високата доза вероятно
не води до подобрение на резултатите поради необходимост от прекъсване на лечението.
Проучването ACCORD 03 оценява стойността на интензификацията на лечението чрез индукция на химиотерапията (два цикъла на 5-FU и CDDP) и повишаване на дозата на радиация чрез включване на 20 до 25
Gy при пациенти с локално напреднал анален рак (Т2
> 4 cм или T3 – T4Nx или всеки друг Т, N1 – N3, M0).
Изследването е проведено като факторно 2 × 2 изследване (A = ICT; B = ICT + HDRT; C =референтно рамо
= тазово RT 45 Gy на 25 фракции с два цикъла 5-FUCDDP + бууст от 15 Gy; D = HDRT). Високата доза RT
(HDRT) включва усилване от 20 до 25 Gy. По този начин рамената А и С получават общо 60 Gy, а рамо B и
D – общо 65 до 75 Gy. Изглежда няма разлика в тяхната
първична крайна точка на CFS на 3 години, или във
всички вторични крайни точки, като например степен
на отговор, токсичност, локален контрол или обща
преживяемост.
Въпреки че съществува противоречие по отношение
на оптималната доза, разумният подход е да се лекува
между тях 55 до 59 Gy (RTOG 98-11), ако се предвижда
3D конформална радиация и 54 Gy, ако е използваната
доза при IMRT (DP IMRT) в RTOG 0529.
Прилагането на неоадювантна химиотерапия преди
дефинитивно химио-лъчелечение не води до подобряване на локалния и далечния контрол на заболяването. Неоадювантната терапия не се препоръчва за
начално лечение на аналния карцином. Подобни са
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резултатите за консолидиращата химиотерапия след
лъче-химиолечение, която също не следва да се прилага стандартно.
Интензивно-модулирана лъчева терапия
IMRT представлява специфична техника на излъчване, която изисква специфичен хардуер и софтуер, като
най-важното е техническата експертиза за доставяне
на конформални дози на облъчване за целеви обеми
и за ограничаване на дозата до рискови органи (OAR)
като червата, ректума, пикочния мехур, кожата, външните гениталии и кости. Едно от най-големите предизвикателства при лечението на анален рак са страничните ефекти от CMT. IMRT осигурява средство за намаляване на острата токсичност и потенциално дългосрочна токсичност. В бъдеще дозата на увеличение
може да бъде възможна чрез IMRT.
Лечение според стадия на заболяването
Стадий 0
■ Хирургична резекция е изборът на лечение за лезиите на перианалната област, при които не се включва
аналния сфинктер.
Стадий I
■ Малки, добре диференцирани тумори на аналния
ръб, които не включват анален сфинктер, могат да бъдат лекувани с широко локална ексцизия.
■ Всички останали тумори в стадий I на аналния ръб
и аналния канал се лекуват с химио-радиотерапия с
5-FU/MMC.
Пациенти, които не могат да понасят химиотерапия,
като много възрастните хора или тези с множествени
съпътстващи заболявания, могат да бъдат лекувани
само с лъчетерапия.
Хирургическото лечение с APR е запазено за резидуален рак в аналния канал след химиотерапия.
Стадий от II до III B
■ Препоръчителният първоначален подход е химио-лъчетерапия с 5-FU/MMC.
Пациентите, които не понасят химиотерапия, могат да
бъдат лекувани само с лъчетерапия.
■ Хирургическото лечение с APR е запазено за остатъчно заболяване в аналния канал след химиотерапия.
Стадий IV
Има ограничени данни за лечението на метастатично
заболяване, като се има предвид общата рядкост на
заболяването. Около 10-20% от пациентите развиват
далечни метастази. Най-често метастазиране се наблюдава в парааортални ЛВ, черен дроб, бял дроб и
кожа. Далечните метастази често се свързват с локална
персистенция на тумора или рецидив. Прогнозата при
тези пациенти е лоша, като 2-годишната преживяе-

мост е около 10%. Няма налични данни за проучвания
във фаза ІІІ, а само много ограничени за фаза II.
Най-широко използваният режим е цисплатин плюс
5-FU, който е препоръчителен като първи ред на терапия от NCCN. Процентът на отговор е бил над 50%
до 66% и средната преживяемост от 12 до 34,5 месеца.
Друга терапевтична опция е Carboplatin с Docetaxel
при пациенти в добро общо състояние, неподходящи за оперативна интервенция. Ефективност при
тази локализация е докладвана и при приложение на
Doxorubicin, Irinotecan, Cetuximab, самостоятелно или
в комбинации.
Перистиращ или рецидивиращ анален карцином
Хирургията с APR се счита за избор на лечение за персистиращо или рецидивиращо заболяване като 20%
до 40% от пациентите могат да постигнат дългосрочен
контрол. За персистиращо заболяване е правено проучване RTOG 8704 с 22 пациенти с 9 Gy бууст терапия
с 5-FU и CDDP като салвидж терапия. В крайна сметка
12 от 22 души са без заболяване след хирургична интервенция. Предвид ограничените данни, операцията
трябва да остане стандарт поради неуспехите от химио-лъчетерапията.
Оценка на туморния отговор
Оценката на туморния отговор включва:
• дигитално ректално изследване на 11, 18 и 26-а седмици от началото на лечението;
• образна оценка на КТ на корем и малък таз и ЯМР на
малък таз на 26 седмица, тъй като се приема, че оптималният успех от лъчелечението се наблюдава на 6-я
месец след терапията;
• биопсия за потвърждаване на персистенция на 8-12
седмица не се препоръчва стандартно;
• оперативна интервенция при персистенция се препоръчва само след хистологична верификация на 26та седмица след лечението;
• при постигане на пълен патологичен отговор пациентът остава на активно наблюдение.
Проследяване
Няма проспективни данни относно оптималния режим на проследяване. NCCN предлага: (DRE) ректално туширане, аноскопия, палпация за ингвинални
лимфни възли на всеки 3 до 6 месеца в продължение
на 2 години и на 6-12 месеца до края на 5-та година.
Препоръчва се ЯМР на 6 месеца през първите 3 години, като съмнителните лезии подлежат на биопсия. За
T3-T4 или положителни ингвинални лимфни възли
при поставяне на диагноза трябва да се обмисли изследване на гръден кош/корем/таз годишно за 3 години. След 3-та година нивото на рецидивите намалява,
затова образни изследвания след този период не се
препоръчват.

Прогноза
За хистологията на плоскоклетъчен карцином 5-годишната преживяемост е както следва: Стадий I =
71,4%, стадий II = 63,5%, стадий IIIА = 48.1%, стадий
IIIВ = 43.2% и стадий IV = 20.9%. За несквамозен карцином, 5-годишната преживяемостта е както следва: стадий I = 59.1%, стадий II = 52.9%, стадий IIIA =
37.7%, стадий IIIB = 24.4%, и стадий IV = 7.4%.
Най-често използвани схеми на лечение:
Съчетано химио-лъчелечение при локализиран карцином
Fluorouracil + Mitomycin C – Fluorouracil – 500-1000
mg/m² I.V., продължителна инфузия, дни 1-4 и 29-32;
Mitomycin C – 10 mg/m² I.V. болус, дни 1 и 29.
I линия химиотерапия при метастатична болест:
Carboplatin + Paclitaxel-Carboplatin AUC5 I.V., ден
1;Paclitaxel – 175 mg/m² I.V., ден 1. Повторение през 21
дни.
Cisplatin + Fluorouracil- Fluorouracil – 500-1000 mg/m²
I.V., дни 1-5; Cisplatin – 100 mg/m² I.V., продължителна
инфузия, ден 2. Повторение през 28 дни.
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•

До голяма степен това е заболяване на зрялата възраст, с най-висока честота след петото десетилетие
от живота, като може да се развие и при деца, и при
кърмачета.

•

В Европа най-голяма е честотата на заболяването в
Чехия и Литва.

•

Епидемиология в България. В България са отчетени 718 нови случая на карцином на бъбрека за 2017
година и 52 случая на злокачествено заболяване,
произхождащо от бъбречното легенче. Най-голяма е честотата на заболяването във възрастовата
група 65-69 години. Изчислената заболеваемост за
2021 според Globocan за България е 845 случая или
9,4/100 000, което го поставя на 9-то място по честота сред злокачествените заболявания в страната.
Стандартизираната заболяемост показва тенденция към нарастване с течение на времето, като се
е увеличила повече от двукратно през последните
40 години.

ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ
Ненаследствени рискови фактори:

Бъбречноклетъчен карцином
Карциномът на бъбрека е термин, който включва разнообразни ракови заболявания, възникващи в бъбреците, и включва няколко хистологично, биологично
и клинично различни единици. Бъбречноклетъчният
карцином представлява около 90% от злокачествените
заболявания с произход от бъбрека и неговите структури. Хирургичната резекция за локализирано заболяване и имунотерапия за метастатично заболяване
са основите на терапията за карцинома на бъбречните
клетки. Последният напредък в разбирането за молекулните механизми, лежащи в основата на отделните
подвидове на заболяването, води до по-нови, по-ефективни, целенасочени подходи за контрол на метастатичния бъбречноклетъчен карцином.
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
•

Бъбречноклетъчният карцином представлява 3%
от всички солидни тумори, с най-голяма честота
сред западните страни.

•

Около 64 000 нови случая на рак на бъбрека и бъбречното легенче са диагностицирани в САЩ през
2012 г., което води до повече от 13 000 смъртни случая.

•

Честотата при мъжете е по-висока, като съотношението мъже/жени е 1,6:1.

•

Честотата на заболяването от 2004 г. до 2008 г. се е
увеличила с 4,1% годишно при мъжете и 3,3% годишно при жените, до голяма степен поради увеличаването на диагностицирането на болестта в
ранен стадий. Смъртността е намаляла през същия
период с 0,4% годишно при мъжете и 0,6% при жените.

•

Тютюнопушене. До една трета от случаите при мъжете и една четвърт от случаите при жените могат
да бъдат свързани с тютюнопушенето.

•

Хипертония.

•

Професионално излагане на трихлоретилен, кадмий, азбест и нефтопродукти.

•

Затлъстяване.

•

Хронична бъбречна болест и придобита кистозна
болест на бъбрека, свързана с дългосрочна диализа.

•

Умерената алкохолна консумация и физическата
активност имат известен протективен ефект върху
заболяването.

•

Най-ефективната профилактика към момента
включва въздържане от тютюнопушене и контрол
на затлъстяването.

Генетично предразположение/фамилни синдроми
Идентифицирани са няколко фамилни синдрома на
рак на бъбреците. Въпреки че представляват малцинство от пациенти с карцином, индивидите, засегнати
от тези наследствени заболявания, имат предразположение за развитие на рак на бъбреците, който често
е двустранен и многоогнищен. Системната оценка на
рисковите семейства спомага за изясняване на молекулярните механизми, които са в основата на произхода
на няколко вида рак на бъбреците.
Няколко форми на спорадичен рак на бъбреците имат
хистологично подобни аналози от едно и също семейство, с които споделят анормални онкогенни пътища.
Описани са следните синдроми на рак на бъбреците от
едно семейство:
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Синдром на Фон Хипел-Линдау (Von Hippel–Lindau)
•

Синдромът на Фон Хипел-Линдау (VHL) се наследява в автозомно-доминантно.

•

Засегнатите индивиди имат склонност да развиват различни тумори, включително двустранни,
многоогнищни бъбречни тумори (светлоклетъчен
карцином), панкреатични невроендокринни тумори, бъбречни и панкреатични кисти, хемангиобластоми на централната нервна система, ретинални
ангиоми, феохромоцитоми, тумори на ендолимфатичния сак и епидименни/широко сухожилни
цистааденоми.

•

Анализът на генетичната връзка води до идентифицирането на VHL туморния супресорен ген,
разположен на хромозома 3р25. Засегнатите лица
имат мутирал/заличен алел на VHL гена в своята
зародишна линия. Придобиването на соматичен
„втори удар“, който инактивира нормалното копие
на VHL, води до образуване на тумори в засегнатия(те) орган(и).

тоза и карцином на бъбречните клетки (HLRCC)
имат предразположение към развиване на множество кожни и маточни лейомиоми, както и папиларен карцином.
•

Бъбречните тумори често са единични.

•

Понякога се описва хистологично като папиларен
карцином от тип 2; може да бъде сгрешена като
карцином на събирателните каналчета. Отличителният хистопатологичен белег на тези тумори е
наличието на голямо ядро с нуклеола, заобиколена
от ореол.

•

Туморите са склонни да метастазират рано и имат
характерно агресивно клинично развитие.

•

Подлежащият дефект е мутация на зародишна линия в гена за ензима от цикъла на Кребс – фумарат хидратаза (FH), намиращ се на хромозома 1.
Загубата на FH и придружаващата я промяна във
функцията на цикъла на Кребс водят до метаболитен преход, характеризиращ се със зависимост от
аеробна гликолиза за клетъчни енергийни нужди
(ефект на Warburg). Други критични клетъчни събития, свързани със загубата на FH, включват нерегулирана експресия на HIF1-α и регулиране чрез
намаляване на AMPK, ключов клетъчен енергиен
сензор.

Наследствен папиларен бъбречноклетъчен карцином
•

Засегнатите лица имат двустранни, многоогнищни папиларни карциноми от тип 1. Няма известни
екстраренални прояви на това заболяване.

1. Подлежащото генетично изменение е активираща
зародишна линейна мутация в MET протоонкогена, разположен на дългото рамо на хромозома 7,
придружен от дублиране на анормална хромозома
7 (резултиращо в тризомия 7).
•

Сукцинатна дехидрогеназа и карцином на бъбречните клетки
•

Сукцинат дехидрогеназата е мултиелементен митохондриален ензимен комплекс, който катализира
превръщането на сукцинат във фумарат в цикъла
на Кребс.

•

Засегнатите лица са изложени на повишен риск от
развитие на кожни фиброфоликуломи, белодробни кисти, които предразполагат към развитието на
спонтанни пневмоторакси и бъбречни тумори.

Мутации в зародишната линия на гените, кодиращи SDHB, SDHC и SDHD, са идентифицирани при
пациенти с наследствени форми на рак на бъбреците. Пациенти с мутации на зародишна линия на
SDHB също са изложени на риск от развитие на феохромцитома и параганглиоми.

•

Няколко хистологични типа бъбречни тумори
са описани в синдрома на Бърт-Хог-Дюб (BHD),
включително хромофобни (34%), хибридни хромофоб-онкоцитоми (50%), светлоклетъчни и онкоцитоми.

Загубата на активност на SDH води до нарушена
функция на цикъла на Кребс и до метаболитни и
биохимични промени, подобни на тези, наблюдавани при инактивиране на FH.

Други гени, асоциирани с наследствен рак на бъбреците
•

Генът BHD, локализиран на хромозома 17p11, кодира протеин, известен като фоликулин. Идентифицирането на соматични мутации от типа „втори
удар“ в BHD/фоликулина показва, че този ген може
да функционира като туморен супресор.

Мутациите в множество гени, включващи LKB1/
TSC/mTOR, са свързани с форми на карцином от
едно семейство.

•

Мутациите в гените, отговорни за комплексната
туберозна склероза (TSC1/2), биват свързвани с
рак на бъбреците. Докато по-голямата част от бъбречните тумори, развили се в резултат на TSC
мутации, са доброкачествени (ангиомиолипоми) и
са описани и светлоклетъчни, папиларни и други
подвидове на карцинома.

Пациентите обикновено имат бъбречни тумори
през или след петото десетилетие от живота, въпреки че е описана и форма на ранно начало, която
се появява през второто или третото десетилетие.

Синдром на Бърт-Хог-Дюб (Birt-Hogg-Dube)
•

•

•

Наследствена лейомиоматоза и карцином на бъбречните клетки (HLRCC)
•

Засегнатите индивиди от наследствена лейомиома-
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на HGF/MЕТ. Агенти, насочени към MET пътя,
понастоящем се оценяват при пациенти с папиларен карцином.

ПАТОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ. МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ
Въз основа на хистопатологичните свойства, бъбречноклетъчният карцином се разделя на няколко подтипа. Идентифицирането на фамилните синдроми на
рак на бъбреците е важна стъпка в разкриването на
сложните анормални пътища, водещи до развитието
на няколко типа наследствени и спорадични карциноми. Това дава възможност за разработването на терапевтични агенти, които са насочени към пътищата,
критични за развитието и растежа на тези тумори.
•

•

Светлоклетъчен карцином. Най-често срещаният
вид, обхваща 70%-80% от всички ракови заболявания на бъбреците.Състои се предимно от клетки
с чиста цитоплазма. Мутациите на зародишната
линия на VHL гена са отличителен белег на синдрома на VHL. По-голямата част от пациентите със
спорадичен светлоклетъчен карцином показват
данни за инактивиране на VHL в туморна тъкан в
резултат или на мутация, или на промоторно хиперметилиране. Липсата на функционално активен
VHL протеин има няколко последствия, най-добре
разбран от които е натрупването на група от транскрипционни фактори, наречени индуцируеми от
хипоксия фактори (HIF). Повишеният вътреклетъчен HIF води до транскрипционно повишаване на
регулацията на няколко проангиогенни фактора на
растежа и преживяемостта като васкуларен ендотелен растежен фактор (VEGF), растежен фактор,
получен от тромбоцити (PDGF), трансформиращ
растежен фактор алфа (TGF-a) и транспортиращия
глюкоза протеин glut-1. Тази поредица от събития
изглежда важна за генезиса и разпространението
на светлоклетъчния карцином. Няколко компонента от този път са целеви обект за нови терапевтични средства.

– Папиларен карцином тип 2: Включва тумори с
папиларна архитектура, но с признаци, несъвместими с папиларни тумори тип 1. Пациентите с
HLRCC са изложени на риск от развитие на бъбречни тумори, които понякога се описват като папиларен карцином тип 2. Основният молекулен
дефект в свързаните с HLRCC тумори е инактивирането на ензима FH от цикъла на Кребс, което
води до натрупване на неговия субстрат фумарат.
Фумаратът пречи на деградацията на HIF и води
до неговото акумулиране и последващо транскрипционно активиране на неговите прицелни
гени (VEGF, PDGF, TGF-a и т.н.). Въпреки че не е
описан никакъв спорадичен партньор за този тумор, се предполага, че някои спорадични тумори
тип 2 могат да бъдат свързани с нарушена активност на цикъла на Кребс.
•

Хромофобен карцином. Представлява приблизително 5% от всички злокачествени бъбречни неоплазми. Характеризира се хистологично чрез наличието на листове клетки с бледа или еозинофилна
гранулирана цитоплазма. Изследват се точните
биохимични аберации, лежащи в основата на хромофобния карцином, но въпреки това пациентите
с BHD често имат хромофобни тумори на бъбреците.

•

Генът за BHD (фоликулин) изглежда взаимодейства с пътищата на mTOR и AMPK, които могат да
бъдат важни за хромофобните тумори и потенциално други хистологични карциномни подвидове,
наблюдавани при BHD.

•

Карцином на събирателните каналчета. Рядък вид
(< 1%), за който се смята, че произхожда от събирателната система. Медуларният карцином, който
има някои признаци, предполагащи карцином на
събирателните каналчета, се характеризира с агресивен клиничен ход.

•

Некласифициран. Представлява приблизително
3%-5% от бъбречните тумори. Липсват определени
характеристики на даден подтип или вид.

•

Бъбречните тумори със саркоматоидни признаци
не оформят отделен раздел. Вместо това те представляват локализирана или дифузна саркоматоидна
диференциация на един от подтиповете на бъбречноклетъчния карцином. Обикновено се свързват с
лоша прогноза.

•

Транслокационните карциноми са така наречени
поради наличието на характерни транслокации
в тези тумори, включващи членове на микрофталмовия транскрипционен фактор/транскрипционен фактор Е (MITF/TFE). В най-честата си форма
туморите проявяват транслокации, включващи
TFE3. Тези тумори са по-чести при деца и млади
възрастни и могат да проявяват агресивно клинично поведение със склонност към ранна метастаза.

Папиларен карцином. Дели се на тип 1 и тип 2 въз
основа на морфологичния вид. Представлява приблизително 10% до 15% от всички ракови заболявания на бъбреците.
– Папиларен карцином тип 1: МЕТ е рецептор на
клетъчната повърхност, нормално активиран при
свързване на неговия лиганд хепатоцитен растежен фактор (HGF). Оста на HGF/MET спомага за
разнообразни биологични функции, включващи
клетъчен растеж, пролиферация и подвижност.
Активиращите мутации в MET протоонкогена
(които правят рецептора конституционно активен) са отговорни за двустранни, мултифокални,
папиларни бъбречни тумори от тип 1, наблюдавани при пациенти с наследствен, папиларен
бъбречен карцином (HPRC). Активирането на
соматични мутации в тирозин-киназния домейн
на МЕТ също е идентифицирано при 10% до 15%
от пациентите със спорадичен папиларен карцином. Дублирането на хромозома 7, където се намират гени за MET и HGF, се наблюдава по-често
при спорадични папиларни тумори (приблизително 70% в една серия) и може да представлява
алтернативен механизъм за активиране на пътя
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25% с локално напреднало заболяване и 25% до
30% с метастазирало заболяване.

КЛИНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
•
•

•

•

Много бъбречни тумори се намират случайно по
време на преглед.

•

Само до 10% от пациентите проявяват класическата триада: хематурия, болка и подутина, които
са късни симптоми на заболяването и корелират с
агресивна хистология и по-авансирал стадий.

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА

Първоначалното представяне може да бъде паранеопластичен синдром или лабораторна аномалия, включително повишена скорост на утаяване
на еритроцитите, загуба на тегло/кахексия, хипертония от повишен ренин, анемия, хиперкалциемия (освобождаване на вещество, подобно на
PTH), повишена алкална фосфатаза, полицитемия
(повишен еритропоетин) и синдром на Стофер
(Stauffer) (обратима, неметастатична чернодробна дисфункция, която обикновено се решава, след
като първичният тумор е отстранен).
Приблизително 50% от пациентите с карцином на
бъбречните клетки са с локализирано заболяване,

Таблица 1. Класификация по Босняк
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Често срещаните места на метастазирало разпространение са: бели дробове (70% до 75%), лимфни
възли (30% до 40%), кости (20% до 25%), черен дроб
(20% до 25%) и ЦНС.

•

Първоначалната диагностична обработка на пациент с бъбречен тумор включват анамнеза и физически преглед, пълна кръвна картина с диференциално броене, пълен биохимичен панел.

•

КТ сканирането на корема и таза, с и без контраст,
е стандарт за оценка на бъбречните тумори и регионалните лимфни възли. Реналните формации се
описват като солидни или кистични въз основа на
образната находка. Класификацията на кистичните
формации по Босняк (на база на образната находка от КТ, а след последната актуализация – и след
МРТ) спомага за предикция на малигнения риск на
изследваната формация и, съответно, последващия
подход към нея.

•

Ако КТ сканирането покаже инфилтрация на бъбречна вена и/или долната празна вена, препоръчително е
извършването на ЯМР на коремната кухина, тъй като туморната тромбоза трудно се отграничава от КТ.

•

Контрастно усилената ехография демонстрира сензитивност 100% и специфичност 97% с отрицателна предиктивна стойност 100%, което я превръща в предпочитания метод за изследване на ренални кистични формации.

•

Костното сканиране е показано при пациенти с повишена алкална фосфатаза, хиперкалцемия, патологична
фрактура или костна болка.

•

ЯМР на мозъка обикновено се запазва за пациенти с клинични признаци, предполагащи мозъчни метастази,
но все повече се извършва в някои центрове като част от първоначалното определяне на стадия при асимптоматични пациенти с метастазно заболяване.

СТАДИРАНЕ
Най-широко използваната система за определяне на стадия на бъбречноклетъчния карцином е TNM класификацията на Американския обединен комитет за рака (AJCC).
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Таблица 2. ТНМ класификация
В 1-ви стадий заболяването обхваща всеки тумор не по-голям от 7 см в най-голямата си част и ограничен в бъбрека. 2-ри стадий включва всеки тумор по-голям от 7 см в най-голямата си част, но ограничен в бъбрека. 3-ти
стадий на болестта е налице, ако има метастази в регионални лимфни възли или туморът инфилтрира главни
вени или перинефралните тъкани, но не и ипсилатералната надбъбречна жлеза, нито фасцията на Герота. 4-ти
стадий на заболяването включва всички далечни метастази или тумори, разпространяващи се извън фасцията
на Герота или ангажиращи ипсилатералната надбъбречна жлеза.

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ
•

Прогностичните фактори могат да бъдат класифицирани като анатомични, хистологични, клинични и молекулярни.

•

Анатомичните прогностични фактори включват туморния размер, венозната инвазия, инвазията в системата
на събирателните каналчета, инвазия в перинефрична и мастна тъкан, прорастване в надбъбречна жлеза,
ангажиране на лимфни възли и далечни органни метастази.

•

Хистологичните фактори са: туморен стадий, хистологичен подтип на RCC, лимфоваскуларна инвазия, туморна некроза и инвазия в системата на събирателните каналчета.

Таблица 3. Преживяемост според хист. тип

•

Клиничните фактори включват обективното състояние (PS по Karnofski), локални симптоми, кахексия, анемия, тромбоцитен брой, брой неутрофили, лимфоцити, CRP, албумин и редица произхождащи от тях относителни показатели, като съотношението между неутрофили и лимфоцити (NLR). Индексът на телесна маса
(BMI) също има прогностично значение, като високите му стойности се асоциират с по-добра преживяемост
както в неметастатичен, така и в метастатичен стадий. При обезните пациенти, обаче, раково специфичната
смъртност и смъртността като цяло се повишава над нормалните стойности на BMI.

•

Молекулярни фактори: редица молекулярни маркери са изучавани като предиктори за прогноза при RCC,
като карбоновата анхидраза (CaIX), VEGF, индуцирания от хипоксия фактор (HIF); Ki67; p53, p21, PTEN,
E-cadherin, остеопонтин, CD44 (клетъчна адхезия), CXCR4, PD-L1, miRNA, SNPs, генетични мутации и генна
метилация. Докато голяма част от тези маркери се асоциират с определена прогноза и участват в изграждането на модели за стратификация на риска при пациентите с RCC, все още не са валидирани за тази цел и не
могат да се използват за насочване на лечение при пациенти с метастичен RCC.

•

Прогностичните модели комбинират индивидуалните прогностични фактори и по-точно прогнозират кли-
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нично значимите онкологични резултати. Номограмите, базирани на фактори като стадий на тумора и ядрен
клас, туморна хистология, начин на проявление и оперативно състояние, се използват за предвиждане на
риска от рецидиви на заболяването след нефректомия. Понастоящем има няколко такива номограми, които
се приемат както в клиничната практика, така и в планирането на клиничните проучвания като ефективно
средство за рискова стратификация.
•

При пациенти с метастазирало заболяване клиничните характеристики (оперативно състояние, предшестваща нефректомия, брой на местата на метастазиране и т.н.), както и лабораторните параметри (серумна лактат
дехидрогеназа, серумен калций, хемоглобин и др.) са предиктори за преживяемост. Широко използваният
прогностичен модел, основаващ се на резултатите при пациенти, лекувани с цитокини или химиотерапевтични средства (прогнозни критерии на центъра за ракови заболявания Memorial Sloan-Kettering), включва
следните характеристики:
– лошо обективно състояние (Karnofsky PS < 80);
– повишен LDH (> 1,5 × горната граница на нормата);
– повишен коригиран калций (> 10 mg/dL);
– нисък хемоглобин (< долната граница на нормата);
– липса на предшестваща нефректомия.

•

Наличието или липсата на една или повече от тези прогностични характеристики позволява стратификацията на пациентите в следните прогностични категории:
– благоприятна – няма рискови фактори, средна преживяемост 19,9 месеца;
– междинна – един или два рискови фактора, средна преживяемост 10,3 месеца;
– лоша – три до пет рискови фактора, средна преживяемост 3,9 месеца.

Таблица 4. Прогностичен модел
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•

•

IMDC моделът е широко използван в клиничните
проучвания за оценка на ефективността на имунните чекпойнт инхибитори при карцином на бъбрека и
може да се превърне в предпочитан модел в клиничната практика.

ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАЗИРАЛ БЪБРЕЧНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ
Хирургия
•

При избрани пациенти с изолирани метастази хирургичната резекция може да осигури удължени периоди
без заболяване. При ретроспективни анализи, използващи този подход, са докладвани 5-годишни проценти на оцеляване от 30% до 50%.

•

Циторедуктивната нефректомия, предхождаща системната цитокинова терапия, е била предмет на няколко проучвания. Най-малко две рандомизирани
проучвания във фаза 3 са показали предимство в преживяемостта на пациенти, получаващи интерферон
алфа (IFN-α) след нефректомия, в сравнение с пациентите, получаващи само IFN-α. Внимателният избор
на пациенти е от ключово значение за успеха на този
подход, а пациентите с ограничен брой метастази,
благоприятна динамика на тумора и добро физическо
състояние са с вероятност за благоприятен изход. Циторедуктивната нефректомия преди лечение с антиангиогенна таргетна терапия понастоящем се оценява
в рандомизирани проучвания фаза 3.

•

Циторедуктивната нефректомия може да бъде извършена за контрол на хематурия и болка, свързана с бъбречноклетъчния карцином.

Като цяло, няма обобщителни данни, които да доказват превъзходство на един прогностичен модел над
друг, както при локализирано, така и при метастатично заболяване.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАН БЪБРЕЧНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ
Хирургия
•

При пациенти с локализиран карцином в ранен стадий, хирургичната резекция често е лечебна; за малки
бъбречни маси (< 4 см) се извършва частична нефректомия/операция, запазваща нефрона, като обикновено се използва открит, лапароскопски или роботизиран подход.

•

За тумори > 4 см радикалната нефректомия (отворена
или лапароскопска процедура) е стандартният избор
за лечение. Въпреки това, най-новата литература поддържа процедурите, запазващи нефрона за тумори от
4 до 7 см при избрани пациенти. Пациентите с първични тумори, по-големи от 7 см, и заболявания, локализирани в бъбреците, обикновено се подлагат на
радикална нефректомия.

•

Активното наблюдение на малките бъбречни тумори
е също алтернативен вариант при подбрани пациенти, включително възрастните хора и тези със значителни здравни рискове и съпътстващи заболявания.

•

По-малко инвазивни техники, като радиочестотна
аблация и криотерапия, се оценяват и могат да бъдат
ефективни при премахване на по-малки бъбречни тумори. Проучванията обаче показват повишен риск от
локален рецидив в сравнение с хирургичната интервенция.

Системна терапия
Конвенционалната цитотоксична химиотерапия е
неефективна при по-голямата част от пациентите с метастатичен карцином (приблизително 5% до 6% ефективност с единичен агент) и не е част от стандартния подход
към това заболяване. Въпреки това някои пациенти със
саркоматоидни варианти на бъбречноклетъчния карцином реагират на режими, базирани на гемцитабин, както
и с карцином на събирателния канал и медуларен карцином.
•

Таргетни агенти срещу пътищата на VEGF/PDGF и
mTOR, са оценени при пациенти с метастазирал карцином и до голяма степен са изместили цитокините
като стандартни средства от първа линия при третирането на светлоклетъчния бъбречен карцином.

•

Стандартният първоначален подход при повечето пациенти с метастатичен клетъчен карцином е лечение
с малки молекулни инхибитори на ангиогенезата, въпреки че при избрани пациенти трябва да се обмисли
цитокинова терапия с интерлевкин (IL)-2.

•

Понастоящем няма стандартни лечения за несветлоклетъчни варианти.

Адювантна терапия
Въпреки че редица агенти като цитокини и ваксини са
оценени в адювантна среда, никой не е доказал ефективността си за намаляване на риска от рецидив или подобряване на дългосрочния резултат. Текущите адювантни
проучвания оценяват ролята на таргетните терапевтични
агенти като сунитиниб, пазопаниб, еверолимус и сорафениб при пациенти с високорисково заболяване след резекция на първичния тумор.
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Таблица 5. Химиотерапевтични режими

живяемост без прогресия (ПБП) (средно 11 спрямо
5 месеца) и превъзхождаща обща преживяемост
(ОП) (26,4 срещу 21,8 месеца) със сунитиниб.

ИНХИБИТОРИ НА VEGF-СИГНАЛНИЯ ПЪТ
Регулирането чрез повишаване на проангиогенни
фактори като VEGF и PDGF е важна последица от деактивирането на VHL и осигурява основата за ефикасността на анти-VEGF агентите при бъбречноклетъчния карцином. Няколко агенти, насочени към пътя на
VEGF, са одобрени за лечение на метастатичния бъбречноклетъчен карцином.

•

Дозата е 50 mg/ден в продължение на 4 седмици,
последвана от 2-седмичен период на почивка.

•

В проучване EFFECT се сравнява лечение със
Sunitinib 50 mg/ден (4 седмици прием, 2 седмици
пауза) със Sunitinib 37,5 mg/ден (2 седмици прием,
1 седмица пауза). Не се установява статистически
значима разлика в общата преживяемост. Поносимостта към двата режима също е доказано съпоставима. Поради несигнификантното, но числово предимство на по-високата доза на медикамента
по отношение на общата преживяемост, той е препоръчван за използване при добра поносимост от
страна на пациента.

•

Най-честите нежелани реакции включват хипертония, умора, кожни странични ефекти (обрив,
синдром „ръка-крак-уста“), гастроинтестинални
симптоми (гадене, повръщане, диария, анорексия,
запек) и цитопения.

ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА
Sunitinib
•

Перорален тирозин-киназен инхибитор с мощна
антитуморна и антиангиогенна активност. Механизмът на действие включва инхибиране на
VEGFR-2 и PDGFR.

•

Първа линия на лечение със Sunitinib демонстрира
значимо по-дълга PFS в сравнение с IFN-а, както и
удължаване на OS.

•

Първоначалните еднораменни проучвания от фаза
2 показват забележително висока обща степен на
отговор 30%-40% при пациенти с резистентна към
цитокини болест. Рандомизирано проучване от
фаза 3, сравняващо сунитиниб с IFN-α при пациенти със светлоклетъчен карцином, които преди това
не са лекувани, показват значително по-висока честота на отговор (47% спрямо 12%), подобрена пре-

Pazopanib
•

Орален инхибитор на ангиогенезата, който е насочен към VEGFR-1, 2 и 3.

•

При проучване от фаза 3 на пациенти с напреднал
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карцином с до 1 линия предходна цитокинова терапия, сравняващо пазопаниб срещу плацебо, PFS
е повишена в групата с пазопаниб (9,2 месеца) в
сравнение с плацебо групата (4,2 месеца). При субгруповите анализи подобрението в PFS е наблюдавано както при нелекувани пациенти, така и при
такива с предишна цитокинова терапия.
•

Нонинфериорното проучване COMPARZ, сравняващо лечение с pazopanib срещу sunitinib. Данните
от проучването показват, че лечението с pazopanib
не се асоциира с по-лоши резултати по отношение
на OS и PFS спрямо sunitinib при по-благоприятен
токсичен профил. Качеството на живот на пациентите е оценено като по-високо с pazopanib. Проучването PISCES демонстрира предпочитанието на
пациентите към лечение с pazopanib пред това със
sunitinib поради симптоматичната токсичност.

•

Нежеланите реакции включват диария, хипертония, гадене, умора и коремна болка. Съобщава се
за хепатотоксичност с повишени трансаминази и
при изследването е отбелязан малък брой смъртни
случаи от чернодробна недостатъчност. По време
на терапията следва да се проследява чернодробната функция.

учването се достига сигнификантно увеличение на
PFS с axitinib, без отчетлива разлика по отношение
на ОS спрямо sorafenib. Фаза 3 проучване на axitinib
спрямо sorafenib на първа линия на лечение на
mRCC не успява да демонстрира разлика в PFS и,
съответно, axitinib не е одобрен в този сетинг.
•

Проучване във фаза 3 сравнява ефикасността на
акситиниб с повишаване на дозата спрямо стандартната доза сорафениб след първа линия лечение
със сунитиниб, бевацизумаб плюс IFN-α, темсиролимус или цитокин. Честотата на PFS е 6,7 месеца
при пациенти на лечение с axitinib, спрямо 4,7 месеца при пациенти на лечение със sorafenib. При
субгрупов анализ средната PFS е сигнификантно
подобрена спрямо групата на sorafenib, независимо от предишното лечение, въпреки че разликата е
по-изразена при пациенти, които са получили предишна цитокинова терапия.

•

Най-честите нежелани лекарствени реакции
включват: хипертония, диария, дисфония, гадене,
умора и синдром ръка-крак.

•

Свързаната с лечението хипертония е предложена като клинично оценяван фармакодинамичен
маркер при пациенти, приемащи акситиниб, както и други анти-VEGFR агенти. Ретроспективните
изследвания показват корелация между появата
на хипертония (смята се, че тя показва адекватни
плазмени нива на агента) и оптималното инхибиране на VEGF пътя.

Sorafenib
•

Перорален тирозин-киназен инхибитор с активност срещу c-Raf, VEGFR-2 и PDGFR.

•

Рандомизирано проучване във фаза 2 показва значително подобрение на PFS спрямо плацебо (средно 24 спрямо 6 седмици) при пациенти с резистентен на цитокин метастазирал бъбречноклетъчен
карцином. Тази констатация е потвърдена в рандомизирано проучване от фаза 3 на sorafenib спрямо
плацебо (средна PFS 5,5 спрямо 2,8 месеца). OS е
била сходна в двете групи (17,8 спрямо 15,2 месеца)
и може да е била повлияна от кръстосания дизайн
на проучването (пациентите, прогресирали при
плацебо, са имали възможност да преминат към
рамото на sorafenib).

•

Рандомизирано проучване от фаза 2 при метастатични, нетретирани светлоклетъчни карциноми не
е показало предимство на лекарството пред IFN-α.

•

Прилага се в доза от 400 mg два пъти дневно. Нежеланите реакции са подобни на тези на sunitinib.

•

Предоставя терапевтична възможност за пациенти
след прогресия на лечение със sunitinib и/или други
агенти от първа линия.

Cabozantinib
•

Орален тирозин-киназен инфибитор, насочен срещу MET, VEGF и AXL.

•

В клинично проучване METEOR е изследвана
ефективността на cabozantinib спрямо everolimus
при пациенти с mRCC, прогресирали на една или
повече линии на лечение с VEGF таргетна терапия.
Cabozantinib демонстрира сигнификантно по-голямо увеличение на PFS спрямо everolimus и по-дълга
OS. Странични реакции от степен 3 и 4 са наблюдавани при 74% от пациентите, получили лечение с
Cabozantinib, и са били менажирани с дозова редукция, наложила се при 60% от лекуваните.

•

В проучването CABOSUN се сравнява лечението
с cabozantinib на първа линия при пациенти със
среден и висок риск спрямо sunitinib. Проучването доказва предимството на cabozantinib спрямо
sunitinib по отношение на обективния отговор и
PFS, но не и по отношение на OS.

Аxitinib

Lenvatinib

•

•

Високоселективен орален тирозин-киназен инхибитор, насочен към VEGFR 1, 2 и 3. Одобрен е
за лечение на авансирал карцином при пациенти,
които преди това са имали една неуспешна предишна системна терапия в резултат от проучването
AXIS, сравняващо лечение с axitinib на втора линия
(най-често след sunitinib) спрямо sorafenib. В про296

Орален мултитаргетен тирозин-киназен инхибитор, насочен срещу VEGFR 1, 2 и 3, с инхибиторна
активност спрямо FGFR 1, 2, 3 и 4, PDGFR-a, RET
и KIT. Клиничната му ефективност се оценява в
проучване фаза 2 в комбинация с everolimus спрямо Lenvatinib или самостоятелно приложение на
everolimus.

мост без заболяване, в сравнение с IFN-α самостоятелно, но няма разлика в OS между двете групи.

МОНОКЛOНАЛНИ АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЦИРКУЛИРАЩИЯ VEGF
Bevacizumab

•

Най-честите нежелани реакции включват обрив,
умора, мукозит, хипергликемия, хиперхолестеролемия и интерстициален пневмонит. Аналозите
на рапамицин също са свързани с риск от имуносупресия.
Temsirolimus е опция за първа линия на лечение за
пациенти с лоша прогноза на RCC.

•

Хуманизирано моноклонално антитяло срещу
VEGF-A, одобрено за лечение на напреднал бъбречноклетъчен карцином в комбинация с IFN-α.

•

Рандомизирано, трираменно проучване във фаза
2, сравняващо две различни дози бевацизумаб (10
mg/kg и 3 mg/kg на 2 седмици) и плацебо при пациенти с резистентност към цитокини, показва предимство на PFS в полза на рамото от 10 mg/kg (4,8
спрямо 2,5 месеца).

•

•

Аналог на рапамицина с орален прием.

Две многоцентрови рандомизирани проучвания от фаза 3 с подобни проекти на проучванията, сравняващи IFN-α самостоятелно (9 млн. IU 3
пъти седмично), спрямо същата доза IFN-α плюс
bevacizumab (10 mg/kg на 2 седмици) (5,4 спрямо
10,2 месеца). Тези подобрения в PFS не изглежда да
водят до значителни ползи за OS и при двете проучвания.

•

В рандомизирано проучване от фаза 3 при метастатични пациенти с бъбречноклетъчен карцином, прогресирали след VEGF-таргетна терапия,
everolimus подобрява преживяемостта без заболяване в сравнение с плацебо (4 спрямо 1,9 месеца).

•

Страничните ефекти са подобни на тези на
temsirolimus.

•

Temsirolimus и everolimus са възможности за лечение при пациенти, които са имали ефект при прием
на сунитиниб или други антагонисти на VEGF.

•

•

Нежеланите реакции включват хипертония, главоболие, кървене от носа, главоболиe и протеинурия,
а в някои случаи и перфорация на стомашно-чревния тракт и затруднено заздравяване на рани.

ИНХИБИТОРИ НА ПЪТЯ НА MTOR
mTOR инхибиторите temsirolimus и everolimus са аналози на рапамицин, за които се смята, че действат
поне отчасти чрез понижаване на регулирането на
mTOR-зависимата транслация на HIF.
Temsirolimus
•

Продраг на приложен i.v. рапамицин.

•

Най-убедителните доказателства за активността на
това лекарство при бъбречноклетъчни карциноми
идват от рандомизирано проучване от фаза 3 на
626 пациенти, с нелекуван преди това високорисков метастатичен карцином (дефиниран като наличие на три или повече лоши прогностични критерия). Всички хистологични подвидове на карциноми са включени в това проучване. Пациентите са
били рандомизирани да получават temsirolimus 25
mg на седмица или temsirolimus 15 mg на седмица
в комбинация с IFN-α (6 млн. IU 3 пъти седмично) или IFN-α самостоятелно (18 млн. IU три пъти
седмично, според поносимостта). Тemsirolimus
като монотерапия е свързан със значително удължена преживяемост без заболяване и OS в сравнение с IFN-α самостоятелно (средно OS 10,9 спрямо 7,3 месеца). Експлораторен субгрупов анализ
предполага, че както пациентите със светлоклетъчен карцином, така и тези с несветлоклетъчен карцином имат полза от temsirolimus. Комбинираното
рамо temsirolimus/IFN-α има по-висока преживяе-

Everolimus

ЦИТОКИНИ
До появата на терапия, насочена към VEGF, цитокините са били основна терапевтична възможност за
метастатични бъбречноклетъчни карциноми. Високите дози IL-2 и IFN-α са най-проучените агенти в този
клас.
IL-2
От началото на 80-те години многобройни проучвания са демонстрирали ефикасността на IL-2 при пациенти с метастатичен бъбречноклетъчен карцином.
•

Високите дози IL-2 (600 000 до 720 000 IU/kg на
всеки 8 часа, при толериране до максимум 15 дози)
са показали обща степен на отговор 15% до 20%, с
пълен отговор при 7% до 9% от пациентите. Тъй
като само малка част от пациентите изглежда имат
полза от този агент, при рандомизирани проучвания не е демонстрирано предимство за преживяемостта. Въпреки това, повечето цялостни отговори
са трайни, с много малко рецидиви при продължително проследяване. IL-2 е одобрен за лечение на
светлоклетъчен карцином.

•

Отговор на IL-2 е изразен най-добре при пациенти
със светлоклетъчна хистология, като неговата роля
при други подтипове на бъбречноклетъчния карцином е неясна.

•

Основното ограничение при IL-2 е токсичността,
обусловена от високите дози на режима. В ранните
проучвания се наблюдава висока честота на сери-
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озни и животозастрашаващи, но често обратими,
усложнения (хипотония, мултиорганна недостатъчност и др.), при които смъртността е 1% до 5%.
По-нататъшният опит с IL-2, обаче, води до по-успешно лечение на страничните ефекти.
•

IL-2 е оценен в комбинация с различни други терапии, включително клетъчна терапия с активирани
с лимфокини клетки „убийци“ и инфилтриращи
тумора лимфоцити, химиотерапия, интерферон и
др. Обаче комбинирането на която и да е от тези
терапии с високи дози IL-2 не демонстрира допълнителна полза.

•

По-ниски дози от IV или SC IL-2 са оценени, за
да се определи дали токсичността може да бъде
намалена, без да се компрометира ефикасността.
Най-малко две рандомизирани проучвания показват, че ниската доза IL-2 води до по-слаб отговор и,
което е по-важно, спад в трайния отговор.

•

цитите, антиген 4 (CTLA-4), като по този начин
възстановява туморно специфичния Т-клетъчен
имунитет.
•

Монотерапия с имунни чекпойнт инхибитори при
mRCC е изследвана на втора и трета линия на лечение в клинични проучвания. CheckMate 025 сравнява приложението на nivolumab и evrolimus след
една или две линии VEGF таргетна терапия при пациенти с ccRCC и доказва по-дългата, с по-високо
качество на живот и по-благоприятен токсикологичен профил в рамото с nivolumab. Не се установява съществена разлика по отношение на PFS при
имунотерапията, за разлика от общата преживяемост. Към момента PD-L1 маркерите не се използват като биомаркери за селекция на пациенти при
избор за лечение с чекпойнт инхибитори при RCC.

•

Монотерапия с чекпойнт инхибитори на първа линия на лечение не е доказала предимство
при клинични изпитвания на atezolizumab срещу
everolimus и на pembrolizumab (KEYNOTE-427),
поради което използването на имунотерапия като
монотерапия на първа линия не се препоръчва и не
е получила одобрение от регулаторите.

•

Комбинираната терапия, включваща имунни
чекпойнт инхибитори, показва по-добри резултати
при лечение на пациенти със среден и висок риск
според IMDC класификацията и води до промяна
на стандарта за поведение на първа линия. Комбинацията nivolumab + ipilimumab демонстрира превъзходство спрямо sunitinib по отношение на OS
в клинично проучване CheckMate 214, като също
така се отчита по-висок процент на обективен отговор, пълен отговор и по-голяма продължителност на отговора спрямо лечение със sunitinib при
тази подбрана група пациенти.

•

Комбинацията на axitinib с pembrolizumab
също доказва превъзходство спрямо sunitinib
(KEYNOTE-426) при нелекувани пациенти, като
по-добрата ефективност на комбинацията е отчетена независимо от IMDC рисковия статус и PD-L1
статуса.

•

Проучване CheckMate 9ER демонстрира превъзходство на комбинацията nivolumab+cabosantinib
спрямо sunitinib на първа линия при пациенти със
ccRCC.

•

Други доказани ефективни комбинации с чекпойнт инхибитори с подобрени резултати, спрямо лечение със sunitinib на първа линия, са
Lenvatinib+everolimus (CLEAR) и avelumab+axitinib
(JAVELIN).

•

При пациенти, отключили имунообусловени странични реакции на комбинация от TKI и чекпойнт
инхибитор, следва да продължат лечението си с
TKI след като нежеланата реакция бъде овладяна.

Въпреки наличието на по-нови, по-добре поносими, VEGF тагретиращи агенти, високите дози IL-2
остават опция за първа линия на лечение при избрани пациенти с метастатичен бъбречноклетъчен
карцином.

IFN-α
•

Общата честота на повлияване при нелекувани
преди това пациенти с бъбречноклетъчен карцином, при лечение с рекомбинантен IFN-α, е приблизително 15%.

•

Прилага се субкутанно в различни дози (от 5 до 18
млн. IU) и по схема (три до пет пъти седмично).

•

Ограничени дългосрочни данни; сравнително рядко трайно пълно повлияване.

•

Честите нежелани реакции включват: гастроинтестинална токсичност, повишени чернодробни трансаминази и костнoмозъчна супресия.

•

Няколко проучвания, оценяващи комбинираните
IL-2 и IFN-α, не са показали полза за преживяемостта спрямо монотерапията с цитокини.

•

Самостоятелният IFN-α вече не се предпочита поради свързаната с него токсичност и наличието на
по-ефективни агенти.

ИМУНОТЕРАПИЯ
PD-1/PD-1 L ИНХИБИТОРИ
•

•

Смята се, че активирането на инхибиторни Т-клетъчни рецептори, като рецепторът за програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1), играе главна роля в
медиирането на резистентността на някои тумори.
Имунната чекпойнт блокада с моноклинални антитела таргетира и блокира инхибиторния рецептор
PD-1 или цитотоксичния, асоцииран с Т-лимфо298

На табл. 6. са представени препоръчителните режими на лечение на ccRCC на първа линия за метастатично заболяване.
Таблица 6.

Одобрените терапевтични опции за втора и последваща линия лечение при ccRCC са представени на табл. 7.
по-долу:
Таблица 7.
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НЕСВЕТЛОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ
•

•

•

•

Понастоящем няма стандартни лечебни варианти
на доказана полза за лечението на пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином с несветлоклетъчна хистология.
Ретроспективните анализи и малките проучвания
от фаза 2 показват, че инхибиторите на VEGF и
mTOR пътища са свързани с умерена активност
при някои подтипове. Подгруповият анализ на
пациентите от проучването на авансирал бъбречноклетъчен карцином във фаза 3 показва, че пациентите с карцином с неблагоприятни клинични показатели и неблагоприятни рискове имат по-добри
резултати при лечение с темзиролимус в сравнение
с IFN-α.
В голямо проучване от фаза 2, преднитин – нов инхибитор на MET и VEGFR2, е свързан с активност
при пациенти с папиларен карцином, като общият
процент на повлияване е 13,5% и средната PFS от
9,3 месеца. Ефикасността е най-силно изразена при
пациентите с папиларен карцином от тип 1, носещи мутации в MET (общ процент на отговор 50%),
въпреки че пациентите без тази алтерация също
демонстрират повлияване до известна степен.
Комбинациите Bevacizumab+Atezolizumab, ipilimumab+nivolumab, axitinib+pembrolisimab и avelumab+axitinib се препоръчват за лечение на бъбречни карциноми със саркоматоидни характеристики пред монотерапията с VEGF-таргетни агенти.
Тези опции на лечение демонстрират впечатляващи резултати по отношение на OS при сравнение
със sunitinib и превъзхождат VEGF-таргетираната
терапия.

•

Медуларните карциноми и тези на събирателните каналчета са силно резистентни към системна
терапия. Към момента не съществува силна препоръка за конкретен тип системно лечение, който
може да бъде приложен при тях.

•

По-доброто разбиране на молекулните промени,
предизвикващи отделни подвидове на несветлоклетъчни тумори, вероятно ще доведе до разработването на стратегии за лечение, базирани на
механизми за всеки хистологичен/молекулярен
вариант.

Литература:
1. Atkins M.B., Dutcher J., Weiss G. et al. Kidney cancer. The
Cytokine Working Group experience (1986–2001): part I.
IL-2-based clinical trials. Med Oncol. 2001; 18 (3):197-207.
2. Childs R., Chernoff A., Contentin N. et al. Regression
of metastatic renal-cell carcinoma after nonmyeloablative
allogeneic peripheralblood stem-cell transplantation. N Engl
J Med. 2000; 343 (11):750-758.
3. Dutcher J., Atkins M.B., Margolin K. et al. Kidney cancer:
the Cytokine Working Group experience (1986–2001): part

300

II. Management of IL-2 toxicity and studies with other
cytokines. Med Oncol. 2001; 18 (3):209-219.
4. Escudier B., Eisen T., Stadler W.M. et al. Sorafenib in
advanced clear-cell renal-cell carcinoma. N Engl J Med.
2007; 356 (2):125-134.
5. Escudier B., Pluzanska A., Koralewski P. et al. Bevacizumab
plus interferon alfa-2a for treatment of metastatic renal
cell carcinoma: a randomised, double-blind phase III trial.
Lancet. 2007; 370 (9605):2103-2111.
6. Flanigan R.C., Salmon S.E., Blumenstein B.A. et al.
Nephrectomy followed by interferon alfa-2b compared with
interferon alfa-2b alone for metastatic renal-cell cancer. N
Engl J Med. 2001; 345 (23):1655-1659.
7. Fyfe G.A., Fisher R.I., Rosenberg S.A., Sznol M., Parkinson
D.R., Louie A.C. Long-term response data for 255 patients
with metastatic renal cell carcinoma treated with high-dose
recombinant interleukin-2 therapy. J Clin Oncol. 1996; 14
(8): 2410-2411.
8. Grubb R.L. III, Franks M.E., Toro J. et al. Hereditary
leiomyomatosis and renal cell cancer: a syndrome associated
with an aggressive form of inherited renal cancer. J Urol.
2007; 177 (6):2074-2079.
9. Hudes G., Carducci M., Tomczak P. et al. Temsirolimus,
interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N
Engl J Med. 2007; 356 (22):2271-2281.
10. Javidan J., Stricker H.J., Tamboli P. et al. Prognostic
significance of the 1997 TNM classification of renal cell
carcinoma. J Urol. 1999; 162 (4):1277-1281.
11. Latif F., Tory K., Gnarra J. et al. Identification of the von
Hippel-Lindau disease tumor suppressor gene. Science. 1993;
260 (5112):1317-1320.
12. Linehan W.M., Pinto P.A., Srinivasan R. et al.
Identification of the genes for kidney cancer: opportunity for
disease-specific targeted therapeutics. Clin Cancer Res. 2007;
13 (2 Pt 2):671s-679s.
13. Linehan W.M., Ricketts C.J. The metabolic basis of kidney
cancer. Semin Cancer Biol. 2013; 23 (1):46-55.
14. Motzer R.J., Escudier B., Oudard S. et al. Efficacy of
everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind,
randomised, placebo-controlled phase III trial. Lancet. 2008;
372 (9637):449-456.
15. Motzer R.J., Hutson T.E., Tomczak P. et al. Sunitinib
versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N
Engl J Med. 2007; 356 (2):115-124.
16. Motzer R.J., Mazumdar M., Bacik J., Berg W., Amsterdam
A., Ferrara J. Survival and prognostic stratification of 670
patients with advanced renal cell carcinoma. J Clin Oncol.
1999; 17 (8):2530-2540.
17. Negrier S., Escudier B., Lasset C. et al. Recombinant
human interleukin-2, recombinant human interferon alfa2a, or both in metastatic renal-cell carcinoma. Groupe

Francais d’Immunotherapie. N Engl J Med. 1998; 338
(18):1272-1278.
18. Ricketts C.J., Shuch B., Vocke C.D. et al. Succinate
dehydrogenase kidney cancer: an aggressive example of the
Warburg effect in cancer. J Urol. 2012; 188 (6):2063-2071.
doi:10.1016/j.juro.2012.08.030 [Epub October 18, 2012].
19. Rini B.L., Escudier B., Tomczak P. et al. Comparative
effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal
cell carcinoma (AXIS): a randomized phase 3 trial. Lancet.
2011; 378:1931-1939.
20. Rini B.L., Halabi S., Rosenberg J.E. et al. Phase III
trial of bevacizumab plus interferon alfa versus interferon
alpha monotherapy in patients with metastatic renal cell
carcinoma: final results of CALGB 90206. J Clin Oncol.
2010; 28: 2137-2143.
21. Schmidt L.S., Nickerson M.L., Angeloni D. et al. Early
onset hereditary papillary renal carcinoma: germline
missense mutations in the tyrosine kinase domain of the met
proto-oncogene. J Urol. 2004; 172 (4 Pt 1):1256-1261.
22. Schmidt L.S., Nickerson M.L., Warren M.B. et al.
Germline BHD-mutation spectrum and phenotype analysis
of a large cohort of families with Birt-Hogg-Dube syndrome.
Am J Hum Genet. 2005; 76 (6):1023-1033.
23. Sternberg C.N., Davis I.S., Mardiak J. et al. Pazopanib in
locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results
of a randomizedphase III trial. J Clin Oncol. 2010; 28:10611068.
24. Yang J.C., Haworth L., Sherry R.M. et al. A randomized
trial of bevacizumab, an anti-vascular endothelial growth
factor antibody, for metastatic renal cancer. N Engl J Med.
2003; 349 (5):427-434.
25. Yang J.C., Sherry R.M., Steinberg S.M. et al. Randomized
study of high-dose and low-dose interleukin-2 in patients
with metastatic renal cancer. J Clin Oncol. 2003; 21
(16):3127-3132.

301

ТУМОРИ НА БЪБРЕКА, БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ, УРЕТЕР – ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Бъбречноклетъчният карцином е най-честият хистологичен тип тумор на бъбрека, който се среща при 80-95%
от случаите. Протича агресивно, поради което при 20-30% от болните се диагностицира по повод на далечни
метастази. Като водещи лечебни методи се определят хирургичното лечение, съчетано с адювантна таргетната
терапия. При карциномите в I-II стадий адювантната лъчетерапия не подобрява лечебните резултати с изключение на болните със светлоклетъчeн карцином и нерадикална операция. При локално авансирали тумори данните
за ползата от следоперативното лъчелечение са противоречиви. Рискът за рецидив на болестта зависи от редица
фактори като възраст, общото състояние, нодален статус, степен на малигненост, размер на тумора (≥ 5 cм), наличие на некрози и на метастази
На таблица 1. са показани прогностичните фактори при тумори на бъбрека според ТNМ класификацията от 2018 г.
Таблица 1.
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Основни

Стадий

Възможност за
хирургично лечение

Допълнителни

Хистологичен подтип

Пърформанс статус

Лимфна дисекция

Стадий по
Fuhrman (само при
светлоклетъчен БКК)

Вродени заболявания

Метастазектомия

Symptom score
Наличие на некрози
Нови и обещаващи

Свързани със средата

Отстраняване на
надбъбречната жлеза
Имунотерапия/
таргетна терапия

Молекулярни маркери,
ДНК нарушения,
Генетични промени

Според целта си лъчелечението се дели на предоперативно, следоперативно, дефинитивно и палиативно.
Предоперативно лъчелечение
Предоперативното лъчелечение се провежда при авансирали иноперабилни тумори. Предписва се доза от 45-50,4
Gy с последваща максимална хирургична резекция. Mayo Clinic публикува ретроспективни резултати на 11 болни, получили 45 до 50,4 Gy предоперативно, като 75% от пациентите са без прогресия на болестта 29 месеца или
повече. Две проспективни проучвания обаче не успяват да докажат полза по отношение на преживяемост спрямо
директната хирургия. Повечето проучвания и съобщения включват малък брой болни, които не са проследявани достатъчно дълъг период от време и не показват предимство по отношение на преживяемост или честота на
последващо метастазиране, поради което предоперативното облъчване не е стандарт в лечението на туморите на
бъбрека (3).
Следоперативно лъчелечение (СЛЛ)
Следоперативно лъчелечение се провежда при високорискови групи болни в стадий pT3NO, при N+, при близка
или позитивна резекционна линия или при рецидив на болестта. Мненията за ползата от него са противоречиви,
базирайки се на малки ретроспективни и проспекивни доклади. В ретроспективно полско проучване при 186
болни с локално авансирал карцином на бъбрека, разделени в две групи (с адювантно ЛЛ и със самостоятелно
оперативно лечение), не се открива съществена разлика в 5-годишната преживяемост и свободното от заболяване време при двете групи болни, съответно 37,9%/29,5% и 35,5%/31,3%. Повишена честота на рецидивите установяват при болните в стадий T3N0 без СЛЛ – 15,8% и при N+ – 33,3% и за двете групи болни. Средното време
до поява на рецидив или метастази е двойно по-дълго при болните, провели адювантно ЛЛ, съответно 27,0/21,0
месеца (със СЛЛ) и 16,0/12,5 месеца (без СЛЛ) (4). Авторите обобщават, че адювантното лъчелечение има принос
за повишаване на локалния контрол при болни в стадий T3N0 без повлияване на общата преживяемост.
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В друго ретроспективно проучване при 147 болни с
бъбречноклетъчен карцином, провели адювантна лъчетерапия с доза от 46 до 56 Gy, докладват 5-годишна и
10-годишна преживяемост, съответно 50% и 44% при
болните, провели СЛЛ, спрямо тези, останали само
с оперативно лечение – 40% и 32%. Локалните рецидиви по стадии са следните: при T2N0M0 – операция
+ СЛЛ 0/17, без СЛЛ 2/28, при T3N0M0 – операция +
СЛЛ 4/37 (10%), без СЛЛ 11/30 (37%) (p < 0.05), при
T4N0M0 – операция + СЛЛ 1/2, без СЛЛ 1/5. Като два
от рецидивите в групата болни със СЛЛ са в областта
на оперативния цикатрикс, който по стандарт не се
включва в обема за лъчелечение. Авторите определят,
че СЛЛ има значителен принос за повишаване на локалния контрол при болните в стадий T3N0M0 и препоръчват при възможност оперативният цикатрикс да
се включва в облъчвания обем.
Провеждането на рандомизирано проспективно проуване при тази локализация е изключително трудно поради факта, че това е рядко заболяване. Kjaer и съавтори публикуват такова, което проследява 32 пациенти,
облъчени следоперативно с дневна доза 2,5 Gy до общо
55 Gy, и 33 болни без адювантно лъчелечение. Преживяемостта в групата с облъчване е значимо по-лоша,
но тук се коментира и факта, че при лъчелечението не
е използвано конвенционално фракциониране и болните са с изразени ранна и късна токсичност поради
високата обща доза. Наши ретроспективени резултати
са съобщени на IX Научна конференция на тема: „Новости в онкологията – III част. Диагностика и лечение
на рецидивиращите и метастазирали тумори“ 24.0526.05.2019 г. в Слънчев бряг. Анализирани са 9258 пациенти, лекувани по повод ренален карцином в България за периода 1993-2016 г. При 930 от тях (10%) е проведено следоперативно лъчелечение в стадии III и IV
(без далечно метастазиране – М0) Обобщено кривите
за обща преживяемост на болните в III ст. с и без ЛЛ не
се различават значимо, с тенденция за по-добра средна
обща преживяемост (ОП) при провеждане на следоперативно облъчване – 6.2 г./5,5 г. (р > 0,13). Болните в
IV ст. и М0 със следоперативно ЛЛ имат средна ОП 1,8
г., сравнена с 0.73 г. за болните без ЛЛ (р < 0.02). В IV
ст. (М1) при диагнозата са 1141 болни, като при тези,
при които е провеждано палиативно лъчелечение, се
установява значим принос към общата преживяемост
– облъчените пациенти живеят средно 0.9 г. срещу 0.5
г. (р < 0,01, сравнено с тези без ЛЛ
Лъчелечение – мишенни обеми и техника
Клиничният мишенен обем (CTV) обхваща ложето на
бъбрека, маркирано с хирургични клипси и областта
на парааорталните лимфни възли. Планираният мишенен обем (PTV) представлява CTV с осигурителна
зона от 0,5-0,7 см. Предписват се дози от 40-45 Gy за
областта на парааорталните лимфни възли и 50 Gy за
областта на бъбречното ложе при дневна доза 1,8-2 Gy,
които са съобрзени с допустимите дози в критичните
органи според препоръките на Quantec. Свръхдозира

се дозата с 10-16 Gy при нерадикално оперирани болни.
На фигура 1. е показан IMRT план на ап. томотерапия
при болен с карцином на бъбрека, провел адювантно
лъчелечение.

Фигура 1. Анатомотопографки и дозиметричен
план при болен с карцином на десен бъбрек в стадий
Дефинитивно лъчелечение (SBRT)
При иноперабилни болни се провежда стереотактична
радиохирургия с високи единични дози в 3-5 фракции
за областта на първичния тумор. При планиране на
лъчелечението се сливат образите от диагностичния
КТ, МРТ или PET/CT с образите от планиращия КТ
с цел по-точно определяне на туморния обем (GTV).
Поради големи промени в позицията на тези тумори,
предизвикани от дихателните движения, се очертава
допълнителен вътрешен мишенен обем (ITV), чрез
който се компенсират всички отклонения в местоположението на тумора вследствие на дишането. Планираният мишенен обем (PTV) включва ITV с осигурителна зона от 3-5 мм (фиг. 2.). Предписват се дози от 30
Gy до 45 Gy в 3 до 5 фракции в зависимост от разположението на съседните критични органи и вероятността от увредата им.
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Фигура 2. SBRT при бъбречноклетъчен карцином на ляв бъбрек с доза 35 Gy в 5 фракции VMAT техника
Като техника се прилага модулирано по интензитет лъчелечение, за да се предпазят от увреждане съседните здрави тъкани и органи – тънки черва, стомах, гръбначен мозък, гръдна стена и контралатерален бъбрек. Допустимите дози в критичните органи при SBRT са показани в таблица 2.
Таблица 2. Допустимите дози в критичните органи при SBRT при БКК
Критичен орган

Максимална доза

Двата бъбрека

V16.8 Gy < 67%
V23 Gy < 0.35 cc

Гръбначен мозък

V14.5 Gy < 1.2 cc
Dmax < 32 Gy

Стомах

V18 Gy < 10 cc
Dmax < 32 Gy

Тънки черва

Dmax < 35 Gy
V19.5 Gy < 5 cc

Гръдна стена и ребра

Dmax < 105%
V40 Gy < 10 cc

Проучване на Siva от 2016 г., обобщаващо 10 различни доклада при 126 болни с бъбречноклетъчен карцином,
провели стереотактична радиохирургия, докладва постигнат локален контрол при 94% от болните при приемлива токсичност (III степен при 3,8%) без да се прави оценка на общата преживяемост. В други две големи проспективни проучвания са сравнени болни, провели стереотактична радиохирургия при БКК с една фракция от 26
Gy (тумори < 5 см) или 42 Gy в 3 фракции (при тумори > 5см). Оценена е степента на токсичност, локален контрол и обща преживяемост. При 60% от тях се установява I-II степен остра токсичност, проявяваща се с гадене,
повръщане и болка. Постигнатият локален туморен контрол е 87% и 5-годишна обща преживяемост при 80% от
болните.
Палиативно лъчелечение
Палиативно лъчелечение е показано при болни с метастазирало заболяване за подобрение на общото състояние.
Прилагат се най-често палиативни схеми за лъчелечение – 5х4 Gy и 10х3 Gy. При олигометастатична болест и стабилно общо състояние на болните се провежда интра- или екстракраниална радиохирургия. Радиохирургията на
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белодробни, мозъчни, чернодробни и костни метастази или при метастази в лимфни възли на селектирана
група болни (добро общо състояние, солитарна метастаза или олигометастази, метастази в един орган,
белодробни метастази до 4 см, свободен от болест период над 2 години и липса на прогресия след проведено лечение) с бъбречноклетъчен карцином протича
с ниска остра и късна токсичност и води до отлични
резултати по отношение на локален контрол и обща
преживяемост.
Тумори на бъбречното легенче и уретер
Най-често се среща преходноклетъчният карцином
на бъбречното легенче и уретера. Много често се комбинира с развитието на преходноклетъчен карцином
с друга локализация – най-често на пикочния мехур.
Мултифокалност се установява при 30% от пациентите.
Оперативното лечение е водещ лечебен метод при
този вид карциноми. При болните с локално авансирало заболяване (Т3-Т4 тумори) самостоятелното оперативно лечение води до 5-годишна обща преживяемост
при 0-34% от болните. Честотата на локалните рецидиви достига до 30-50% и е главната причина за смърт
при тези болни.
При туморите на бъбречното легенче и уретера лъчелечението най-често е следоперативно. То подобрява
локалния контрол и общата преживяемост спрямо
самостоятелното оперативно лечение. Показанията
за следоперативна лъчетерапия не са ясно определени. Препоръчва се при високорискови групи болни
– с близка или положителна резекционна линия, Т3Т4 тумори и N+. Клиничният мишенен обем (CTV)
включва съответната ренална фоса, заедно с ипсилатералния уретер, целия пикочен мехур и регионалните
лимфни възли (паракавални и парааортални). Планираният мишенен обем представлява CTV с осигурителна зона от 0,5-1 см. Предписва се доза от 46 до 50
Gy при 2 Gy дневна доза и свръхдозиране с доза от 6
до 10 Gy при R1/R2 резекция. Поради големия туморен обем с цел максимално предпазване на съседните
здрави тъкани и органи от увреждане се предпочита
лъчелечение с протони.
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има и от обтураторната и долната глутеална артерия
при мъжете и утеринната и влагалищна артерия при
жените. Венозният отток на пикочния мехур обикновено е паралелен на артериалните съдове, повечето
от които се дренират във вътрешната илиачна вена.
Лимфният дренаж на пикочния мехур се влива във
външната илиачна артерия, обтураторната артерия,
вътрешната илиачна артерия и общите илиачни лимфни възли. След осъществяване на този лимфен дренаж
могат да се наблюдават и разклонения към пресакралните, паракавалните, интераортокавалните и парааорталните вериги лимфни възли.
Всички мехурни карциноми произлизат от епитела
на пикочния мехур, който е слой от 3-7 реда епителни
клетки. Сквамозният вид карцином може да започне
своя растеж от няколко места по лигавицата на пикочния мехур. Най-често поразените части на пикочния
мехур от този процес са страничните стени и тригонума. Дребноклетъчните карциноми на уринарната
система се развиват в пикочния мехур и най-често в
областта на купола и латералните стени на пикочния
мехур.
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Анатомия
Пикочният мехур е екстраперитонеален орган, чиято
основна роля е да приема и изхвърля урината с помощта на гладко набраздената си мускулатура. Лежи зад
симфизата и е разположен в таза. На купола на пикочния мехур лежи медиалният умбиликален лигамент,
който представлява облитерирала (урахус) фиброзна
корда, свързваща пъпа с пикочния мехур по време на
бременността. Уретерите транспортират урината от
бъбреците към пикочния мехур и навлизат през стената на последния косо, под ъгъл, на който се дължи
и антирефлуксния механизъм за обратно връщане на
урината. Отворите на двата уретера са на върха на т.
нар. „тригонум на пикочния мехур“, който има тази
форма, заедно с третия отвор, а именно отвора на мехурната шийка. Тя функционира като вътрешен, неволеви сфинктерен механизъм. При мъжа семенните мехурчета, дуктус деференс, уретерите и двата уретера са
разположени откъм задната част на пикочния мехур.
Пред пикочния мехур и зад симфизната кост се оформя Ретциевото пространство, изпълнено с множество
венозни кръвоносни съдове и съдържащо също така
двата пубопростатни лигамента. Задната повърхност
на пикочния мехур е покрита от париеталния перитонеум, който покрива частично семенните мехурчета
и продължава по предната повърхност на ректума.
При жените париеталният перитонеум продължава по
предната стена на матката и част от стената на влагалището.
Съдовата мрежа на пикочния мехур е съставена от
артерии и вени, които са разклонения на вътрешната
илиачна артерия – горна, средна и долна везикална артерии, които влизат в състава на латералния и заден
съдов педикул на мехура. Артериални разклонения

Изчислено е, че приблизително 72 570 пациенти са
били диагностицирани с рак на пикочния мехур през
2013 г., като 15 210 са починали от болестта в Съединените щати, а повече от 385 000 човека са диагностицирани с инцидентен рак на пикочния мехур годишно по
света. Има съотношение мъже/жени от 3:1, с най-висока честота на появяване през седмото десетилетие
от живота, което прави рака на пикочния мехур четвъртия най-често диагностициран рак при мъжете и,
съответно, осмия при жените.
За България 2014 г. заболяемост при мъжете е 8.0%,
при жените – 2.7%. Смъртността е 5.0%.
ЕТИОЛОГИЯ
•

Пушенето е най-честата причина за рак на пикочния мехур, като пушачите имат два пъти повече
риск от развитие на рак на пикочния мехур в сравнение с непушачите. Съществува връзка между
продължителността и количеството тютюнопушене и развитието на рак на пикочния мехур.

•

Излагане на работното място: Излагането на химични канцерогени в работна среда е свързано с
повишен риск от рак на пикочния мехур. Работниците, изложени на ариламини в бояджийската, каучуковата и кожената промишленост, са изложени
на повишен риск.

•

Аналгетици. Злоупотребата с аналгетици, по-специално фенацетин, е свързана с повишен риск.

•

Рискове, свързани с лечението. Предшестващото
лечение с тазово облъчване и циклофосфамид повишава риска от уротелиален карцином.

•

Хронични инфекции или възпаления. В ендемич-
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ни области хроничната инфекция със Schistosoma
hematobium предразполага пациентите да развият
сквамозен клетъчен карцином (SCC) на пикочния
мехур в резултат на сквамозна метаплазия. Индивидите с постоянен източник на възпаление (т.е.
пациент с увреда в гръбначния мозък с постоянен
катетър) имат по-висока честота на рак на пикочния мехур, особено SCC, в сравнение с общата популация. Прогресивно възпаление на бъбречния
паренхим се наблюдава и при пациенти с балканска нефропатия, предразполагаща пациентите към
нискостадийни ракови заболявания на горните
пикочни пътища.
•

•

•

•

Наследствен неполипозисен колоректален рак
(HNPCC) или синдром на Линч, автозомна доминантна герминативна мутация в несъответстващи
гени, предимно MSH2, вместо в MSH1, увеличава
риска от уротелиален карцином на уретера и бъбреците. Хората с HNPCC развиват тумори на горните пикочни пътища в по-млада възраст с почти
равно полово съотношение в сравнение с общата
популация.
Тиазолидиндионите, като пиоглитазон и розиглитазон, показани като второстепенно лечение на
захарен диабет тип 2, са свързани с повишен риск
от рак на пикочния мехур. През месец юни 2011 г.,
Агенцията за контрол на храните и лекарствата на
САЩ (FDA) предупреди, че употребата на пиоглитазон (Actos) в рамките на повече от 1 година може
да бъде свързана с повишен риск от рак на пикочния мехур.
Питейна вода, замърсена с арсен. Епидемиологичните проучвания предоставят солидни доказателства в полза на канцерогенния риск от поглъщане
на арсен и неговата връзка с рака на пикочния мехур.
Аристолохиновата киселина, която може да се открие в китайски билкови лекарства като Fangchi,
е свързана с уротелиален карцином и особено тумори на горния тракт. Индивидите, които развиват
тумори, асоциирани с аристолохична киселина, са
по-млади и от женски пол.

ПАТОЛОГИЯ
•

•

По-голямата част от карциномните уротелиални
тумори произлизат от пикочния мехур. Уротелиалните карциномни тумори на горния тракт, включително бъбречния таз, уретера и уретрата, са по-редки и представляват 5% до 10% от всички уротелиални карциноми.
Уротелиалният карцином, известен също като
преходен клетъчен карцином (TCC), представлява
90% до 95% от всички тумори на пикочния мехур
в Съединените щати. Други хистологии за рак на
пикочния мехур включват 5% SCC, 1 до 2% аденокарциноми и почти 1% дребноклетъчни тумори.
Уротелиалните тумори често представляват смес
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от разнообразни хистологии, които включват уротелиален карцином и сквамозни, саркоматоидни,
аденокарциномни и/или вложени микропапиларни подтипове.
•

Карциномите in situ (CIS) са плоски тумори, които
обикновено присъстват като дифузно уротелиално
усложнение при пациенти с тумори на пикочния
мехур, които не инфилтрират мускулатурата. CIS
увеличават риска от последващо инвазивно заболяване и рецидив, независимо дали става дума
за самостоятелно или в комбинация с тумори на
пикочния мехур, които не инфилтрират мускулатурата.

•

Пациентите с уротелиални тумори на горния тракт
имат 20-40% честота на синхронен или метахроничен рак на пикочния мехур. Пациентите с рак
на пикочния мехур имат около 1% до 4% честота
на синхронен или метахроничен тумор на горния
тракт.

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Безболезнена хематурия се наблюдава при около
85% от пациентите, а при 20% от пациентите се
наблюдават симптоми на раздразнен пикочния мехур.

•

Пациентите с инвазивно заболяване могат да имат
болка поради обструкция на уретера.

•

Симптоми на състоянието като загуба на тегло, коремна болка или костна болка може да се наблюдават при пациенти с напреднало заболяване.

СКРИНИНГ
Хематурията е най-често срещащият симптом при
пациенти с карцином на пикочния мехур. Проучванията, оценяващи ролята на скрининга за рак на
пикочния мехур, са изследвали ползата от конвенционалното тестване с Hemastix®. Въпреки това, тъй като
хематурията сама по себе си не е специфична, пациентите, които са положителни за хематурия, трябва
да преминат допълнителни тестове, за да се определи
нейната етиология. Използвани са и други неинвазивни методи за скрининг, като например цитология на
урината или маркери, базирани на урината. Маркери
като ядрен матричен протеин 22, туморен антиген на
пикочния мехур, цитокератини и много други имат
широко променлива чувствителност и специфичност.
Следователно, окончателната диагноза може да бъде
установена само чрез цистоскопия и биопсия.
ДИАГНОЗА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИЙ
•

Диагностичният преглед на пациент със съмнение за рак на пикочния мехур трябва да започне с
цистоскопия в кабинета и цитология на урината.

•

Ако се открие тумор на пикочния мехур, пациентът трябва да премине трансуретрална резекция на
тумора на пикочния мехур (TURBT) за пълно пър-

вично определяне на туморен стадий. Резекцията
на тумора на пикочния мехур трябва да включва
мускул в материала, за да се оцени напълно дълбочината на инвазията на тумора. TURBT се провежда с преглед под анестезия (EUA).
•

•

•

EUA е важна част от клиничното определяне на
стадия, което позволява откриването на локално
напреднал рак на пикочния мехур, като се преценява за инвазия в съседни органи, екстравезикално
разширение и разширение на коремната или тазова част на страничната стена.
Горните участъци трябва също да бъдат оценени с
урография, с компютърна томография (КТ), уретероскопия, ретроградна пиелограма, интравенозна пиелография (IVP) или ЯМР урограма. При
пациенти с положителна цитология и нормална
цистоскопия е особено важно да се изследват напълно горните участъци. Когато се открие карцином in situ, може да се извършат множество случайни биопсии, за да се оцени степента на участие.
При пациенти с тумори в напреднал стадий и/или
инвазивни тумори трябва да се извърши образно
изследване с КТ на гръдния кош и таза или ЯМР на
корема и таза и КТ на гръдния кош, за да се прецени участието на локалните лимфни възли и отдалечените метастази.

•

FDG/PET КТ е все още обект на изследване, но изглежда е добър допълнителен (не заместител) анатомичен образ с КТ или ЯМР с висока разделителна способност.

•

Костно сканиране от тип 99mTc се препоръчва при
пациенти с повишено ниво на алкална фосфатаза в
кръвта или болка в костите.

Стадиране
•

Международната организация за борба с рака,
съвместно с Американския комитет за стадиране на рака, създават система за стадиране според
трите добре известни категории – тумор, състояние на лимфните възли и наличие на метастази.
Тa, T1 туморите и КИС съставляват групата на повърхностните карциноми на пикочния мехур. T2,
T3, и T4 туморите са в групата на инвазивния карцином на пикочния мехур.

•

Уротелиалният карцином хистологично се групира
като low grade (включващ 1-2 степен на диференцираност) и high grade (предишен ниско диференциран, трета степен). КИС е плосък, агресивно
растящ тумор с клетъчни популации, подобни на
трета степен диференциран карцином, без инвазия
през базалната мембрана и обикновено има лоша
прогноза, ако се остави без лечение.

Таблица 1. ТNM стадираща система за рак на пикочния мехур
T – Първичен тумор
TX

Първичният тумор не може да бъде оценен.

T0

Няма първичен тумор.

Ta

Неинвазивен папиларен карцином.

Tis

Карцинома ин ситу – „плосък тумор“.

T1

Туморът инвазира субепителната съединителна тъкан.

T2

Туморът инвазира мускулатурата на пикочния мехур.

T3

T4

T2a

Туморът засяга повърхностния (вътрешния) мускулен слой.

T2b

Туморът засяга външния слой на мускулатурата на пикочния мехур.

Туморът засяга перивезикалната мастна тъкан.
T3a

Микроскопично.

T3b

Макроскопски (екстравезикална маса).

Туморът инвазира съседни тъкани и органи: простатна жлеза, семенни мехурчета, матка, влагалище,
тазова стена, коремна стена.
T4a

Туморът инвазира простатната жлеза, семенните мехурчета, матката или влагалището.

T4b

Туморът инвазира тазовата стена или коремната стена.

N – Регионални лимфни възли
NX

Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени.

N0

Няма метастази в регионалните лимфни възли.
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N1

Метастаза в единичен тазов лимфен възел (хипогастричен, обтураторен, по хода на външните илиачни
съдове или пресакрален).

N2

Метастази в няколко тазови лимфни възли (хипогастричен, обтураторен, по хода на външните
илиачни съдове или пресакрален).

N3

Метастази в лимфните възли в областта на общите илиачни съдове.

M – Далечни метастази
M0

•

Няма далечни метастази.
M1a

Метастази в нерегионални лимфни възли.

M1b

Други далечни метастази.

При повече от 70% от всички новодиагностицирани мехурни карциноми се намира повърхностен
карцином, от които приблизително 50-70% са Ta,
20-30% са T1, и 10% са КИС. Приблизително 5% от
пациентите по време на диагнозата имат метастази, които обикновено обхващат лимфните възли,
белите дробове, черния дроб, костите и централната нервна система. Приблизително 25% от новите
случаи са с мускулно-инвазивен карцином.

Определяне на стадия на туморите
•

Определянето на стадия на рака на пикочния мехур (Таблица 1.) е най-важната независима прогностична променлива за прогресията и общата преживяемост (ОП).

•

Ракът на пикочния мехур е класифициран като
мускулно-неинвазивен, мускулно-инвазивен и метастазирал.

•

Мускулно-неинвазивен рак на пикочния мехур са
тумори, които включват само лигавицата (Ta) или
субмукозата (Т1) и плосък карцином in situ (Tis)
и представляват 70% от раковите заболявания на
пикочния мехур. От мускулно-неинвазивните ракови заболявания на пикочния мехур около 60% са
тумори на Ta, 30% са T1 и 10% са карциноми in situ
(CIS). Повечето мускулно-неинвазивни ракови заболявания на пикочния мехур се диагностицират
в рамките на 6 до 12 месеца със същия стадий, но
10% до 15% от пациентите могат да развият инвазивно или метастатично заболяване. Нискостадийните (1 или 2) и по-нискостадийните (Ta) тумори
имат по-ниски честоти на рецидив и прогресия,
отколкото високорисковите заболявания (T1, CIS,
високостадийни [3] или мултифокални).

•

Мускулно-инвазивните ракови заболявания на
пикочния мехур са тумори, които инфилтрират в
muscularis propria (T2), перивезикалните тъкани
(T3) или съседните структури (T4a). Пациентите с
мускулно-инвазивно заболяване имат 50% вероятност от скрити отдалечени метастази по време на
диагнозата.

•

Мускулно-инвазивните тумори, които инфилтрират в коремната или тазова странична стена и са
фиксирани по време на EUA, се представят като
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тумори T4b и се категоризират като метастази с
невъзможна резекция. Пациентите с положителни
лимфни възли имат карцином на пикочния мехур
от IV стадий
•

При метастазирало заболяване обичайните места на метастазите са тазовите лимфни възли, черния дроб, белите дробове, костите, надбъбречните
жлези и червата.

Стадият на тумора е основен прогностичен фактор
при туморите, които не са мускулно-инвазивни по
отношение на потенциален риск от рецидив и прогресия. Степенуването на класификацията на Световната здравна организация (СЗО) от 1973 г. използва
обозначението за папилом и стадий 1, 2, 3 TCC. През
2004 г. СЗО публикува ревизирано степенуване на класификацията, кaто добави нова категория за тумор с
особено добра прогноза – папиларна уротелиална неоплазма с нисък злокачествен потенциал. Обозначенията също са променени от стадий 1, 2 и 3 TCC на
нискостадиен и високостадиен уротелиален карциноми. Лезиите от степен 2 сега се класифицират като
тумори от нисък или висок стадий. Класификацията
на Световната здравна организация през 2004 г. потенциално повишава прогностичната значимост на
категоризациите за патологично класифициране на
мускулно-неинвазивни уротелиални тумори.
ПРОГНОЗА
•

Основните прогностични фактори са туморен стадий по време на диагностицирането и степен на туморна диференциация.

•

Петгодишната честота на преживяемост при пациентите с мускулно-неинвазивен, мускулно-инвазивен и метастатичен рак на пикочния мехур е съответно 95%, 50% и 6%. Медианната ОП за мускулно-неинвазивен рак на пикочния мехур е 10 години, с анамнеза, характеризираща се с повторна поява на мускулно-неинвазивен тумор или прогресия
до мускулно-инвазивно заболяване. Мускулно-неинвазивните тумори се рецидивират в 60% до 70%
от случаите, като около една трета от тях прогресират до по-висок стадий или степен. Значителна
променливост на ОП се наблюдава при пациенти
с метастатичен уротелиален карцином, подложени

на лечение от първа линия с химиотерапия. С цел
по-добро прогнозиране на OS при тези пациенти,
Центърът по рака на „Мемориал Слоун-Кетеринг“
(МSККК) разработи прогностичен модел, като
използва два рискови фактора преди лечението –
статус по Карновски (KPS), по-малък от 80%, или
наличие на висцерални метастази (черен дроб, бял
дроб или на костите). Въз основа на прогностичния рисков групов модел на MSKCC, пациентите
без рискови фактори имат средна преживяемост
от 33 месеца, с 1 рисков фактор – 13,4 месеца и с
2 рискови фактора – 9,3 месеца (P = 0,0001). Сега
има нов модел, модифициран от MSKCC, който
включва четири променливи преди лечението,
включително висцерални метастази, състояние на
изпълнение, албумин и хемоглобин. Този нов прогностичен модел с четири променливи за пациенти
с метастатичен уротелиален карцином има статистическа значимост при прогнозиране на ОП при
пациенти с метастатично заболяване, в сравнение
с предишния модел с две променливи. Прогнозният модел може да предвиди вероятностите за преживяване при 1-, 2-, 5-годишна и медианна ОП при
пациенти с метастатичен уротелиален карцином.
ЛЕЧЕНИЕ
Хирургия
Трансуретрална резекция
Трансуретралната резекция е метод на избор за изрязване, диагностика и стадиране на карцинома на
пикочния мехур. Електрокоагулацията е достатъчен

оперативен метод при нискорискови, малки папиларни тумори. Препоръките на ЕАУ за 2011 г. по отношение трансуретралната резекция определя анблок резекцията, за предпочитане при карциноми на
пикочния мехур под 10 мм в диаметър, с включване на
подлежащите слоеве от мехурната стена.
Според препоръките на ЕАУ и Националната мрежа
за контрол на рака на САЩ пациентите с екзофитни,
високорискови или мултифокални карциноми трябва
да се резецират повторно след 4-6 месеца от първата
оперативна интервенция [45, 75] .
И двете организации препоръчват отсрочена трансуретрална резекция и при липса на мускулни елементи в изпратените тъканни проби. Резекцията на тумори над 10 мм в диаметър се извършва на части, като
задължително се взема тъканна проба и от мускулния
слой на пикочния мехур [45, 75] . Приблизително 30% от
туморите в стадий T1 при отсрочена резекция попадат
в групата на мускулно-инвазивните карциноми.
Флуоресцентна трансуретрална резекция
Препоръчва се от ЕАУ, тъй като е по-чувствителна от
стандартната резекция с бяла светлина, особено в случаи с КИС [102, 103, 104]. Агенцията за контрол на храните и
лекарствата на САЩ (FDA) е одобрила цистоскопията
след инстилация в пикочния мехур на хекса-аминолевулинат (Cysview) при повърхностни карциноми на
пикочния мехур.
Този вид цистоскопия доказва повече Ta/T1 карциноми, отколкото стандартната цистоскопия [102, 103, 104, 105, 106].

(A) Фигура 1.
Когато се инстилира в пикочния мехур хекса-аминолевулината се натрупва в раковите клетки. При извършване
на цистоскопия с определена дължина на вълната туморните формации се виждат като ярки червени петна.
Радикална цистектомия
Радикалната цистектомия е оперативна интервенция при мускулно-инвазивен карцином на пикочния мехур.
Може де се наложи извършването ѝ и при повърхностен високорисков карцином на пикочния мехур, вкл. КИС.
Индикациите за цистектомия при немускулно-инвазивен карцином с двустранна тазова лимфна дисекция са
следните:
•

туморната маса е толкова обемна, че не позволява изрязването ѝ чрез трансуретрална резекция;
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•

обхващане и на простатната уретра;

Деривация на урината

•

КИС или T1 високорисков карцином с персистенция, въпреки приложеното лечение;

•

при съчетание на високорисков Т1 карцином и
КИС на пикочния мехур се препоръчва ранна
цистектомия.

Деривацията на урината след цистектомия бива континентна или инконтинентна. Континентната включва
изграждане на ортотопичен пикочен мехур от сегмент
от тънкото черво на пациента, операцията на Майнц
1 и 2 и изграждане на пикочен мехур от дебелочревен
сегмент. Контраиндикации за извършване на континентна деривация:

При 35-50% от пациентите с извършена цистектомия
за Ta, T1, КИС се установява и мускулно-инвазивен
карцином с микроскопични лимфни метастази при
10-15% от случаите. Ранно извършената цистектомия
при пациенти в стадий Т1 и висок риск на карцинома
имат 90% 5-годишна преживяемост. Тя спада до 3050% при мускулно-инвазивен карцином на пикочния
мехур и извършена цистектомия. ЕАУ препоръчва
ранна цистектомия при пациенти с неуспех от интравезикалната имунотерапия с БЦЖ .
Лечение на мускулно-инвазивния карцином на
пикочния мехур в стадий Т2 и повече
Радикална цистектомия
Стандартното оперативно лечение ри карцином на
пикочния мехур в стадий Т2-Т4 при мъже е радикалната цистопростатектомия, а при жени – предната екзентерация.

•

множество придружаващи заболявания;

•

хронична бъбречна недостатъчност;

•

чернодробна недостатъчност;

•

авансирало заболяване с метастази.

Инконтинентна деривация на урината
На първо място от инконтинентните деривации е операцията на Брикер или т.нар. „илеален кондюит“. При
нея уретерите се реимплантират в проксималната част
на тънкочревен сегмент с дължина 20-25 см, а дисталният край се извежда в дясно на предната коремна стена и се оформя уростома. Този вид деривация на урината се извършва в клиничната практика от 40 години
и повече, с много добри следоперативни резултати и
малък на брой процент усложнения.

Цистопростатектомията включва отстраняване на
пикочния мехур, перитонеалната част, покриваща
пикочния мехур, простатата, семенните мехурчета,
перивезикалната тъкан, дисталните уретери и понякога уретрата. Предната тазова екзентерация включва
цистектомия, уретректомия, хистеректомия, салпингооофоректомия и премахване на предната влагалищна стена. И при двата пола се извършва тазова лимфна
дисекция, включваща илиачните съдове – външни и
вътрешни, и обтураторната ямка, както и прилежащата до вътрешните илиачни артерии пресакрална
област. Технически радикалната цистектомия може да
бъде извършена по класически начин с лапаротомия
(с разрез), лапароскопски и чрез робот Да Винчи . Времето от поставянето на диагнозата до извършването
на цистектомията е също важно. Извършването ѝ в
рамките на 12 седмици от поставянето на диагнозата е
с по-добри следоперативни резултати, отколкото след
това.
Тазова лимфаденектомия
Приблизително 25% от пациентите имат лимфни метастази по време на цистектомията. Двустранната лимфна
дисекция трябва да се направи заедно с радикалната
цистектомия. Тя дава прогностична информация за
стадия на заболяването и може да подобри преживяемостта чрез подбиране на по-подходящо и ефективно
следоперативно лечение. Стандартната тазова лимфна
дисекция включва проксимално бифуркацията на общата илиачна артерия и вена, генитофеморалния нерв
латерално, обтураторната ямка назад и циркумфлексната илиачна вена или възела на Клоке в дистална посока. Разширената лимфна дисекция включва и пресакралните лимфни възли, както и тези около общата
илиачна артерия и вена до бифуркацията на аортата.
Супер разширената лимфна дисекция продължава до
нивото на долната мезентерична артерия.
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Фигура 2.
Континентна деривация на урината
Най-често използваната кутанна континентна деривация на урината е Индиана пауч, която навлиза в хирургичната практика през 1987 година. Представлява
оформянето на уринен резервоар от детубуларизирано дебело черво, обикновено асцендентната му част и
изходящ край от терминалната част на тънкото черво.
Последният се извежда на кожата и осигурява континентност благодарение на илеоцекалната клапа. Оформеният уринен резервоар се изпразва чрез катетеризиране по няколко пъти на ден.

Фигура 3.
Индиана пауч е уринен резервоар, който се образува от детубуларизилан участък от възходящата част на дебелото черво с еферентен участък от терминалния илеум. Терминалният илеум се извежда на кожата като стома, а
континентният механизъм се постига с илеоцекалната клапа.
Ортотопичният пикочен мехур е друг вид континентна деривация, която използва сегмент от тънкото черво или
сигмовидното черво, от което се оформя уринен резервоар. Уретерите се имплантират в резервоара, а той от своя
страна се анастомозира с уретрата.

Фигура 4.
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Препоръките на ЕАУ за лечение на Ta и T1 тумори е
следните :
•

•

•

при нискорискови тумори (TaG1) се препоръчва
една следоперативна инстилация на противотуморен антибиотик до 6-я час (максимум до 24-я час);
при тумори Ta и T1 и умерено диференцирани се
препоръчва една интравезикална инстилация следоперативно в пикочния мехур на химиотерапевтик, последвана от едногодишен курс на интравезикална имунотерапия с БЦЖ в пълна доза или
химиотерапевтик със същата продължителност;
при тумори Т1G3 се препоръчва пълна доза БЦЖ
за период от 1-3 години или радикална цистектомия при неуспех;

•

при наличие на T1G3 тумори и КИС едновременно
се препоръчва радикална цистектомия;

•

при БЦЖ рефрактерни тумори се препоръчва
цистектомия. Пациенти, които не са подходящи
или отказват цистектомия, се лекуват органосъхраняващо.

Препоръките на Американската урологична асоциация (АУА) за повторната трансуретрална резекция са :
•

при пациенти с непълна първа трансуретрална резекция се препоръчва втора;

•

такава се препоръчва за пациенти с тумори ТaG3
след 6 седмици от първата резекция;

•

отсрочена трансуретрална резекция се препоръчва
и за пациенти с Т1 G3 тумори 6 седмици след първата, като материалът за хистологично изследване
трябва да включва и собствения мускулен слой на
пикочния мехур.

•

при пациенти, които отговарят напълно на индукционен курс с БЦЖ, се препоръчва да продължат
поддържащ курс за 12 месеца;

•

при високорискови пациенти с пълен отговор на
индукционния курс БЦЖ се препоръчва поддържащ курс за 3 години.

Карцинома ин ситу
Препоръките на NCCN са :
•

трансуретрална резекция, последвана от индукционен курс БЦЖ за 6 седмици и период на почивка от 6 седмици;

•

контролен преглед на 12 седмица и преоценка;

•

ако пациентът не понася БЦЖ терапията, се препоръчва ММС, въпреки че повечето пациенти могат
да продължат с БЦЖ при намалени дози или комбинация с антихолинергици;

•

проследяване както при T1 и Ta високорискови тумори чрез цистоскопия и уринна цитология.

Проследяване и преживяемост
Европейската асоциация по урология (EAU) препоръчва периодично извършване на цистоскопия при
пациенти с Та, Т1 и карцинома ин ситу, които са оперирани трансуретрално по повод на карцином на
пикочния мехур.
•

Пациентите с нисък риск тумори Ta трябва да се
цистоскопират на 3 месеца. Ако няма рецидив,
следващата цистоскопия трябва да се извърши след
9 месеца и веднъж годишно до петата година.

•

Пациенти с високорискови тумори трябва да се
цистоскопират на всеки 3 месеца, заедно с уринна
цитология, след което на всеки три месеца за 2 години, всеки 6 месеца до петата година и след това
веднъж годишно. В нашата практика това е до 10тата година.

•

Пациенти с междинен риск се цистоскопират на
срокове, които или са индивидуално определени,
или на такива между сроковете на високорисковите и нискорисковите.

•

Веднъж годишно трябва да се извършва образно
изследване на горните пикочни пътища (ГПП) –
КТ или венозна урография, при високорискови тумори, без да се споменава за тези, които са асимптоматични.

•

Пациенти, със суспектни данни от цистоскопията или позитивна уринна цитология, трябва да се
цистоскопират и, съответно, биопсират под анестезия. При тези пациенти е уместно да се използва, при наличност, фотодинамична диагностика с
5-аминолевулинова киселина и дължина на светлината в синия спектър по време на цистоскопия. В
практиката на клиниката по урология е използва-

Препоръките на АУА за интравезикалната терапия са:
•

една следоперативна инстилация в пикочния мехур за тумори с нисък или интермедиерен риск в
първите 24 часа (митомицин C или епирубицин);

•

при съмнение за перфорация на пикочния мехур
интравезикална инстилация не се препоръчва;

•

индукционен курс на интравезикална терапия не
се препоръчва при нискорискови тумори на пикочния мехур;

•

препоръчва се такъв при интермедиерни карциноми под формата на 6 седмични инстилации с химиотерапевтик или имунотерапия с БЦЖ ваксина;

•

при високорискови карциноми Та, Т1G3 или КИС
се препоръчва индукционен курс БЦЖ (6 седмици);

•

при пациенти с интермедиерен риск, които имат
пълен отговор на индукционния курс интравезикална химиотерапия продължават с поддържащи
инстилации;
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нето на NBI техника на цистоскопия с използване
на две дължини на светлинната вълна за детекция
на карцинома ин ситу. При пациенти с КИС се извършват насочени биопсии от мехурната лигавица
(рядко са информативни), като това може да стане
и по време на фотодинамичната диагностика или
с използване на NBI техниката. При пациенти с
позитивна цитология и без видими цистоскопски
тумори се препоръчва КТ с контраст на горните
пикочни пътища и биопсия от простатната уретра.

химиотерапия се използва при нискорискови заболявания (нискостепенни Та и Т1), а интравезикалната бацило Calmette-Guerin (BCG) терапия
се препоръчва за лечение на високорисково заболяване (високостепенен Та, CIS и високостепенен
Т1). Химиотерапевтичните средства, използвани
за интравезикална инстилация, включват тиотепа, доксорубицин, епирубицин и митомицин С.
Данните предполагат, че в момента наличните интравезикални химиотерапевтични средства са еднакво ефективни, но се различават по токсичност.
Въпреки че не е установена стандартизирана дозировка или график като оптимално доставяне за
интравезикална химиотерапия, един метаанализ
показва, че една доза цитотоксична химиотерапия
намалява риска от рецидив с 39%. Пациентите с
нискостепенни единични папиларни тумори са
показали особено подобрение. По този начин, в
допълнение към наблюдението, след TURBT вариантът за нискостепенна Ta лезия от ниска степен в
клиничен стадий би бил прилагане на еднократна
доза интравезикална химиотерапия в рамките на
24 часа от TURBT. Митомицин С е най-често използваната химиотерапия. Имунотерапията с BCG
показа статистически значими клинични ползи,
включително индуциране на пълен отговор (CR) в
CIS (70% до 75%) и намаляване на честотата на рецидив при Ta на T1 (20% до 57%), но не показва намаляване на прогресията на тумора. Доказано е, че
поддържането на BCG намалява рецидивирането,
но няма оптималното планиране на дозата и продължително време. Втора индукция на терапията
с BCG може да се направи при 3-месечно проследяване на рецидивиращи/персистиращи тумори,
които откликват на първоначалната интравезикална терапия. Не трябва да се правят повече от два
последователни курса на индукция. Ако заболяването рецидивира след две последователни BCG индукции, се препоръчва цистектомия. Интравезикалният валрубицин е одобрен от FDA за пациенти
с резистентност към BCG, които отказват цистектомия. Другите агенти, използвани в тази популация, включват гемцитабин и съпътстващо лечение
с BCG и интерферон α-2b.

Според NCCN препоръките за цистоскопия и уринна
цитология трябва да се извършват на всеки 3-6 месеца
през първите 2 години и след това на по-големи интервали по преценка [45]. Американската урологична асоциация препоръчва следната схема на наблюдение [132]:
•

първата цистоскопия да се извършва между 3-4 месеца след трансуретрална резекция;

•

при нискорискови карциноми и първа негативна
цистоскопия, втората да се извърши 6-9 месеца
по-късно и след това веднъж годишно. След петата
година цистоскопия да се извършва след преценка
от страна на наблюдаващия и съгласието на пациента;

•

при пациенти с нискорискови карциноми и без
симптоматика не се препоръчва образно изследване на ГПП;

•

за междинно рисковите карциноми и първа негативна цистоскопия се препоръчва цистоскопия и
уринна цитология на всеки 3-6 месеца за първите
2 години, след това на 6-12 месеца за третата и четвърта година и веднъж годишно след това;

•

за високорисковите карциноми и първа негативна
цистоскопия се препоръчва цистоскопия и уринна
цитология на всеки 3-4 месеца през първите 2 години, след това на 6 месеца за третата и четвърта
година следоперативно и годишно след това;

•

за междинните и високорискови карциноми се
препоръчва образно изследване на всеки 1-2 години следоперативно.

Мускулно-неинвазивен рак на пикочния мехур
•

•

TURBT остава крайъгълният камък на лечението
на мускулно-неинвазивно заболяване, т.е. рак на
пикочния мехур от тип Та, Т1 и Tis. В допълнение
към наблюдението след TURBT може да се използва интравезикална терапия. За високорискови тумори (високостепенен Ta, CIS и високостепенен
Т1) се препоръчва внимателно проследяване с цитология и цистоскопия на урината на всеки 3 до 6
месеца за първите 2 години и по-дълги последващи
интервали след 2 години, както е подходящо.
Интравезикалната терапия се използва предимно като допълнение или профилактика след
TURBT за понижаване честотата на рецидивите и/
или прогресия на заболяването. Интравезикалната

•

Показанията на ранна радикална цистектомия
включват BCG рефрактерна CIS или високостепенни лезии, които се появяват отново след BCG имунотерапия. Високостепенните Т1 и CIS лезии имат
склонност да нарастват и дори да метастазират.
Кандидатите за нехирургична намеса могат да провеждат клинично лечение с алтернативни терапии,
включително хемо-радиотерапия.

Мускулно-инвазивен рак на пикочния мехур
•

Радикална цистектомия с двустранна дисекция на
тазовите лимфни възли и дистална уретеректомия
е стандартна терапия за мускулно-инвазивен рак
на пикочния мехур. При мъжете хирургичната намеса включва отстраняване на простатната жлеза,
семенните везикули и проксималната уретра. При
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жените тя включва отстраняване на уретрата, матката, фалопиевите тръби, предната вагинална стена и околните фасции.
•

•

Тримодална терапия с химиотерапия, лъчетерапия и TURBT. Окончателната хемо-радиотерапия
е алтернатива на радикалната цистектомия с цел
опазване на пикочния мехур. Двата най-чести подхода включват протоколи, разработени в Масачузетската болница (MGH), Парижкия университет
и университета в Ерланген. Пациентите, включени
в протоколите на MGH и Парижкия университет,
преминават пълен TURBT, последван от индукционна доза хемо-радиотерапия. След това се преценява начина на лечение. Само пациенти, които
минат през хемо-радиотерапия, след това преминават консолидационна хемо-радиотерапия за съхранение на пикочния мехур, докато пациентите, които не я понесат, се насочват към радикална цистектомия с лечебна цел. В протокола на университета
в Ерланген пациентите получават първоначална
пълна доза хемо-радиотерапия и след това се оценяват за терапевтично лечение. Пациентите, които
не понесат хемо-радиотерапията, се подлагат на
радикална цистектомия. Цисплатинът е най-разпространеният радиосенсибилизатор, използван
в тримодалната терапия. Въпреки това, цисплатинът не е идеален, тъй като много пациенти с рак
на пикочния мехур, които са насочени за лъчетерапия, имат нарушена бъбречна функция. Комбинацията от флуороурацил и митомицин С е добра
алтернатива при пациенти, които не са кандидати
за цисплатин. Пациентите с мултифокална болест,
CIS или хидронефроза не са идеални кандидати за
окончателно лечение с тримодална терапия. Комбинираната химиотерапия с радиотерапия значително подобрява локорегионалния контрол на рака
на пикочния мехур, в сравнение с радиотерапията самостоятелно, без значително увеличаване на
страничните ефекти.
Неоадювантната химиотерапия на базата на
цисплатин преди окончателната терапия подобрява преживяемостта на пациенти с рак на пикочния
мехур от тип T2-T4a. Обработените резултати от
пробите на неоадювантните цисплатин, метотрексат и винбластин (CMV) на Съвета за медицински
изследвания (MRC) и Европейската организация
за третиране и лечение на рак (EORTC), преди
окончателна цистектомия или лъчетерапия, показват абсолютна полза от 6% и относително намаляване на риска от смърт в резултат на рак на
пикочния мехур от 16% след 10 години при 976
рандомизирани пациенти с мускулно-инвазивен
рак на пикочния мехур. Подобни резултати се наблюдават при изследване на американски интергрупи (SWOG-8710) в рандомизирано проучване
на неоадювантните метотрексат, винбластин, доксорубицин и цисплатин (MVAC). Метаанализ на
над 3 000 пациенти с мускулно-инвазивен рак на
пикочния мехур, които получават неоадювантна
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химиотерапия на базата на цисплатин, също показва 6% в полза на преживяемостта и 14% намаление
на риска от смъртност в 5-годишен план. Пациенти
с рак на пикочния мехур трябва да получават неоадювантна химиотерапия преди окончателната терапия. В Съединените щати гемцитабин и цисплатин (GC) се използват често в неоадювантна среда вместо MVAC или CMV. GC е еквивалентна на
MVAC в метастазиралата област, но не е проучена
в рандомизирано изследване в неоадювантна среда. Периоперативните терапии на пациенти, които
не отговарят на критериите на цисплатин, все още
се изследват. Няма данни, подкрепящи приложението на неоадювантна химиотерапия, която не е
базирана на цисплатин, като комбинации на карбоплатина.
•

Адювантна химиотерапия. Данните за химиотерапията на базата на цисплатин са по-малко убедителни и тя не трябва да се използва като заместител на
неоадювантната химиотерапия. Има обаче пациенти, които имат полза от адювантна химиотерапия
на основата на цисплатин, включително пациенти,
които не са получавали неоадювантна химиотерапия и имат напреднало заболяване, установено при
радикална цистектомия. За съжаление, пациентите
с рак на пикочния мехур обикновено са възрастни
и са склонни да имат няколко съпътстващи заболявания и, следователно, предоставянето на адювантна химиотерапия на тези пациенти след радикална
цистектомия може да се окаже трудно.

Метастазирал рак на пикочния мехур
Терапия от първа линия (Таблици 2, 3)
•

Терапия от първа линия: MVAC, MVAC с дозировка (ddMVAC) и GC химиотерапията са стандартни
схеми на химиотерапия за лечение на метастатичен
уротелиален карцином. MVAC е една от най-активните схеми на химиотерапия за лечение на метастатичен рак на пикочния мехур, като степента
на излекуване е между 40% и 72%. Въпреки това,
токсичностите свързани с тази схема, ограничават
широкото й използване.

•

GC са показали, че са еквивалентни на MVAC в ОП
като време и степен на излекуване, но са по-малко
токсични от MVAC.

•

Рандомизирано проучване при метастатично заболяване на стандартната MVAC спрямо ddMVAC
показва, че чрез елиминиране на 15 и 22 ден на метотрексат и винбластин, схемата може да бъде завършена по-бързо, с по-малка токсичност и по-добър резултат.

•

Рандомизирано контролирано проучване на
ddMVAC спрямо ddGC показва, че и двете схеми
са сравними по отношение на ОП и преживяемост
без прогресия, с по-добър профил на токсичност
в ddGC групата. Въпреки това, проучването спира
рандомизацията в началото поради лоши резултати.

•

Трикратните комбинирани схеми на химиотерапия, като паклитаксел, цисплатин и гемцитабин (PCG), може
да дават по-добри резултати, но тяхното въздействие върху преживяемостта е неясно. В сравнение със стандартния GC, групата на PCG има по-голяма фебрилна неутропения (13,2% спрямо 4,3%; P < 0,001). Няма данни, показващи, че карбоплатинът може ефикасно да замести цисплатина. Преди да се спре преждевременно
поради лоши резултати, едно проучване вън фаза 3 на ECOG, сравняващо MVAC с карбоплатин и паклитаксел, показва статистически незначителна разлика в средната ОП от 15,4 месеца за MVAC рамото спрямо 13,8
месеца за рамото на карбоплатин-паклитаксел (P = 0,65), с профили на токсичност, благоприятстващи рамото
на карбоплатин-паклитаксел. Следователно, карбоплатинът трябва да бъде заместен с цисплатин само при
пациенти, считани за неподходящи за цисплатин.

Таблица 2. Рандомизирано проучване фаза 3 за химиотерапия, базирана на Cisplatin, при метастазирал карцином на пикочния мехур

Цисплатин не отговаря на условията за терапия от първа линия.
•

Пациентите могат да се смятат за неподходящи за цисплатин, ако имат някое от следните заболявания: лош
функционален статус, бъбречна недостатъчност, загуба на слуха, невропатия или сърдечна недостатъчност
клас III.

•

При пациенти, неподходящи за цисплатин, рандомизирано проучване от фаза 2/3 изследва гемцитабин и карбоплатин срещу М-CAVI (метотрексат, карбоплатин и винбластин). Медианата на ОП е била 9,3 месеца в
групата на гемцитабин и карбоплатин срещу 8,1 месеца в групата с M-CAVI (P = 0,64). Наблюдавана е тежка
токсичност при 9,3% от групата на гемцитабин и карбоплатин срещу 21,2% от M-CAVI. Тези резултати показват, че няма разлика между двете схеми, базирани на карбоплатин, свързани с резултата от преживяемостта.
Но се наблюдава по-голяма токсичност, свързана със схемата M-CAVI.

Терапия от втора линия
•

В Съединените щати няма одобрена от FDA терапия при пациенти с рак на пикочния мехур, след като се подобряват от химиотерапия от първа линия на основата на цисплатин или карбоплатин. В Европа винфлунинът
се одобрява като второстепенно лечение при пациенти с метастатичен рак на пикочния мехур, въз основа на
рандомизирано проучване от фаза 3 на винфлунин плюс най-добрата поддържаща грижа (BSC), спрямо BSC
самостоятелно. В групата за лечение ОП не е статистически значима (P = 0,287); обаче, многовариантен кокс
анализ, коригиран за прогностични фактори, показва статистически значима разлика във винфлунин плюс
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BSC, спрямо BSC самостоятелно. Медианата на ОП за винфлунин плюс BSC е била 6,9 месеца, спрямо медианата на ОП само за BSC на 4,3 месеца (P = 0,040).
•

Честотата на реагирането при химиотерапия при втората линия е ниска, като варира от 5% до 20%. Обичайно
използваните средства включват монотерапия с таксани или пеметрексед.

Таблица 3. Най-често използвани химиотерапевтични режими при уротелиален карцином

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Карциномът на пикочния мехур (КПМ) се групира в три категории спрямо стадия при диагнозата: 1. Суперфициален карцином, без ангажиране на мускуларис проприя; 2. Мускулно-инвазивен карцином (МИКПМ) и
3. Метастатичен карцином. Трите категории се различават по методи на лечение и резултати. Характерно е метахронното локално развитие на КПМ, склонност във времето да рецидивира в уротела на място или де ново, с
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прояви на множественост, прогресия в степента на малигненост и инвазия в стената на мехура. При суперфициалния (мускулно-неинвазивен) карцином основната цел в лечението е предпазването от рецидиви и прогресия на болестта. При мускулно-инвазивния карцином основната цел е определяне на туморите, които налагат
цистектомия и тези, които позволяват органосъхраняващ мултимодален, най-често тримодален, подход (ТМП).
Осмата ревизия на TNM класификацията посочва редица прогностични фактори, определящи хода на заболяването (Табл. 4.)
Таблица 4. Прогностични фактори, свързани с характеристики на тумора, на пациента и условията за
лечение

Нови потенциално значими

Прогностични фактори

Допълнителни

Съществени

Характеристики
на тумора

на пациента

на средата

степен на малигненост;

възраст;

Т стадий;

общо състояние;

карцином in situ (Ca is);

придружаващи

брой лезии;

заболявания.

обхват на трансуретрална
резекция (максимално
възможен ТУР);
интравезикалната
химиотерапия намалява
рецидивите, но има
ограничени доказателства за
намаляване на прогресията.

предшестващи рецидиви.
туморен размер;

пол (жени);

рецидив при контрола на 3-тия месец.

продължително
тютюнопушене.

Р53; NMP22; FGFR3 мутационен статус
COX-2 (особено горен тракт);
клодин протеини, отговорни за пролиферацията и диференциацията на
клетките;
ДНК метилационен статус;
лимфоваскуларна инвазия;
обхват на инвазията (Т1
микроинвазивен или Т1 екстензивно
инвазивен).

Съществени прогностични фактори от страна на тумора са: степента на малигненост; Т стадия (инвазивност с
разграничителна линия за всички лечебни методи ≥ T3); самостоятелен или съпътстващ карцином in situ (Ca is);
брой на лезиите, предшестващи редицивите; време на поява на рецидивите; размер на тумора – според едни автори до 2,5 см, в последните години – ≤ 5 см; женски пол поради анатомично по-тънка мехурна стена; хистологичен
вид – плоскоклетъчен или аденокарцином, независим от шистозомиаза.
Към новите и потенциално значими фактори се числят редица молекулярни маркери, като тумор с висок мутационен товар. Уротелният карцином е обект на усилено геномно изследване. При анализ на редица проучвания
е създадена консенсусна молекулярна класификация в шест подтипа, които корелират със специфични клинико-патологични характеристики (инфилтрация с имунни и стромални клетки), хистология, отговор към лечението или резистентност (1). Тази класификация би помогнала при персонализиране лечението за всеки пациент
в бъдещи клинични проучвания, чрез валидиране на прогностичните и предиктивни биомаркери (Табл. 5.)
Разграничават се луминално-папиларен (Lum_P) с честота 24%, луминален неспецифичен (8%, Lum_NS), луминален нестабилен (15%, Lum_U), стромален (15%), базално-/плоскоклетъчен (35%, Ba/Sq), невроендокринно подобен (33%, NE-like) подтип. Всеки подклас има специфична мутационна характеристика.
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Таблица 5. Молекулярна класификация в шест класа с честота, характеристики, прогноза и лечебни подходи
Подтип

%

Характеристики

Луминалнопапиларен
(Lum_P)

24%

Най-често при неинвазивния (pTa) фенотип (папиларна архитектура с нисък
риск за прогресия);
Чувствителни към неоадювантна, базирана на Cisplatin терапия, както
и към панFGFR инхибитори (infigratinib). Нови FGFR3 инхибитори са с
доказана клинична полза при 20% от пациентите с МИКПМ с мутирал или
транслоциран FGFR3-тирозинкиназен рецептор и при 40% със свръхекспресия
на FGFR3;
По-често в стадий T2 (спрямо T3-T4) у по-млади пациенти < 60-г. възраст.

Луминален
неспецифичен
(Lum_NS)

8%

Висока стромално-инфилтрационна сигнатура, основно миофибробластна.
Фенотип, чувствителен към имунни чекпойнт инхибитори (atezolizumab),
предимно при възрастни пациенти.

Луминален
нестабилен
(Lum_U)

15%

Наскоро дефинирана категория, засега няма информация за чувствителност
към определена терапия.
Предимно в стадий T2 (спрямо T3-T4).
Потенциално добър отговор на лъчелечение.

Стромален

15%

Средни нива на уротелна диференциация. Характеризира се със стромална
инфилтрация със свръхекспресия на сигнатури за гладка мускулатура,
ендотелни фибробласти и миофибробласти, както и за свръхекспресия главно
на В- и Т-клетъчни маркери.

Базално-/плоско-клетъчен (Ba/
Sq)

35%

По-често срещан при жени, показва плоскоклетъчна диференциация и
експресира базални кератини и имунни маркери за цитотоксични лимфоцити и
NK-клетки. Подходящо за този субтип е приложението на базирана на Cisplatin
неоадювантна химиотерапия и имунотерапия.
Експресия на високи нива на EGFR и лигандите му – чувствителност към EGFR
таргетни терапии.
Не е чувствителен към лъчелечение.

Невроендо-

33%

кринно подобен
(NE-like)

Експресия на невроендокринни и невронни гени с високи нива на
пролиферация. Едновременно инактивиране на TP53 и RB1.
Повлияване от комбинирана терапия с Cisplastin и etoposide (както при
невроендикринните неоплазми, възникващи на други места).
Потенциално добър отговор на лъчелечение.

За референтна преживяемост, базирана на молекулярните видове, се приема тази на Lum_P туморите, подобна на
Lum_NS. Lum_U и Ba/Sq се свързват с неблагоприятна прогноза.
Мултимодално лечение
Стандартно лечение на мускулно-инвазивния КПМ е радикалната цистектомия (РЦ). През последните две десетилетия опазването на органа чрез мултимодално лечение е изследвано в проспективни серии на единични
центрове и кооперативни групи, включващи повече от 1000 пациенти. В докладваните групи при селекция за РЦ
или ЛЛ болните се различават по възраст – 55-60 г. за оперативния и 65-70 г. за лъчелечебния метод. Съобщава се
за 5-год. обща преживяемост (ОП) в диапазона от 50-60% и при около 70% запазване на функциониращ мехур.
Мултимодалното лечение, по-често тримодален подход (ТМП), включва трансуретрална резекция на тумора на
пикочния мехур (ТУРТУ), лъчелечение (ЛЛ), химиотерапия и понякога регионална хипертермия, което води до
сравнима обща преживяемост (ОП) с тази при РЦ. При частичен туморен контрол или рецидив от ТМП се прилага спасителна цистектомия.
Клиничните критерии за прилагане на ТМП включват: размер на тумора < 5 cм, ранен туморен стадий, видимо
и микроскопско пълна трансуретрална резекция, липса на обструкция на уретера и липса на метастази в тазовите лимфни възли. При многовариантния анализ е установено, че пълнотата на ТУРТУ на пикочния мехур е
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един от най-силните прогностични фактори за общата
преживяемост. Пациентите с по-голям риск от развитие на нов тумор, след първоначалния пълен туморен
контрол, са тези с мултифокално заболяване и обширен карцином in situ (Ca is), съпътстващ инвазивния
при диагнозата. За постигане на оптимални резултати
е необходим тимов подход при тясна координация на
специалистите в специализирани центрове.

цистоскопия и ребиопсия на 20 ден след облъчване
на малкия таз (45 Gy/1.8 Gy/25 фр. при едновременно прилагане на 1, 21 календарен ден по 100 mg/m²
цисплатина), оценка на ефекта и бууст за обема на
пикочния мехур (100 mg/m² цисплатина 0 ден и 19.8
Gy/1.8 Gy/11фр.), използвана предимно в САЩ в проучвания на RTOG 89-03, 95-06, 97-06, 99-06 и тези на
националния раков институт в Канада (9, 10, 11).

Развитието на органосъхраняващите подходи при
КПМ стартират при медицински противопоказания за
цистектомия след максимално възможен ТУТУР, първоначално със самостоятелно, дефинитивно ЛЛ и впоследствие с едновременно ЛХЛ, базирано на радиосенсибилизиращото действие на цисплатина в школата на
Shipley W. et al. 1987 г. в Бостън и Ерланген (2, 3). както
и тази в Бирмингам с митомицин С (ММС) и 5ФУ (4).

По-често в Европа и Австралия TROG 97.01, 2007 г.,
(12) се реализира пълната доза без прекъсване при
6-кратно, ежеседмично прилагане на цисплатина (35
mg/m²) с приемлива токсичност, в сравнение с по-висока при 7-кратно приложение. От съществено значение за избягване на късна лъчева фиброза на мехурната стена е прилагане на дневна доза от 1.8 Gy.

Няма завършени рандомизирани проучвания, сравняващи резултата от органозапазващия ТМП с РЦ, но е
доказано, че ТМП превъзхожда самостоятелното ЛЛ
по отношение на свободната от заболяване преживяемост с 12% при съпоставима токсичност (5, 6).
ТМП позволява съхраняване на пикочния мехур с
осигуряване на високо качеството на живот, без компрометиране на лечебните резултати, което го прави
модерна алтернатива на РЦ при добре подбрани пациенти с Т1, G3 – първоначално или след рецидив от
интравезикална терапия и T2-T4a N0 с преходноклетъчни и плоскоклетъчни карциноми (6).
ТМП предполага два подхода – при болни с възможност за последваща спасителна цистектомия и при
по-възрастни пациенти. За първата категория ТМП
цели трайно запазване на пикочния мехур с първа
стъпка извършване на начален радикален или повторен ТУТУР. Дори при първоначално предполагаема
пълна резекция, вторият ТУТУР открива тумор при >
50% от пациентите, което води до по-добра 5-год. ОП
(7). В този случай от решаващо значение е подборът на
болни с Т2 тумори, без съпътстващ Ca is (6). Постигането на локален контрол след 44 Gy повишава с 22% (от
66% на 88%) 5-год., свързана с тумора, преживяемост,
като редуцира от 44% на 16% нуждата от спасителна
цистектомия (8). За пациенти, които не са кандидати
за цистектомия, могат да се прилагат не толкова строги критерии, но обширният CA IS и недобра функция
на пикочния мехур (история за множество курсове
интравезикална терапия с намален обем) трябва да се
разглеждат като противопоказания за ТМП.
Идеалният кандидат за органосъхраняващо лечение е
солитарен малък по обем Т2 тумор, без хидронефроза,
без съпътстващ разпространен карцином in situ, след
видимо радикален ТУТУР и запазен капацитет на мехура. Наличието на Т3b-4 тумор, хидронефроза, широко разпространен карцином in situ и лимфогенни
метастази са относително противопоказание за ТМП,
тъй като значително влошават резултатите.
Най-често се използват две схеми за лъче-химиолечение (ЛХЛ): разделяне на дозата от 64 Gy с междинна

В най-голямото проспективно проучване BC2001 2020
г. (13) на ТМП при T2-T4a N0 M0 с преходноклетъчни КПМ, болните са рандомизирани ± митомицин С
(ММЦ) (iv 12 mg/m2) на 1 ден и 5ФУ (iv 2,500 mg/m2)
на 1 и 22 ден, както и по отношение на фракционирането на дозата – стандартно (64 Gy/2 Gy/32 фр.) и хипофракционирано ЛЛ (55 Gy/2,75 Gy/20 фр.) и за двете
групи в малък обем за пикочния мехур. Качеството на
живот на пациенти с ТМП се влошава по време на лечението, но се подобрява в рамките на 6 месеца.
В допълнение към тези агенти са използвани и други
схеми за сенсибилизация на хипоксичните клетъчни
линии с никотинамид, карбоген и гемцитабин, без
ясни предпочитания към специфичен радиосенсибилизатор. В проучването BCON 2010 г. (13) се прилага
стандартно ЛЛ ± модификатор за туморната хипоксия
с карбоген (2% CO2 и 98% O2 при 15 L/min в продължение на 5 минути преди и по време на всяка фракция) и никотинамид (перорално, 40–60 mg/kg, дадени
1,5–2 ч. преди всяка фракция). И в двете проучвания –
BC2001 и BCON, се посочва сходна с тази от радикалната цистектомия 5-год. ОП при близо 50% от болните. При прилагане на хипофракционирано облъчване
за областта на пикочния мехур се докладва тенденция
за по-висок туморен контрол по отношение на инвазивните тумори, но 5-годишната късна токсичност за
областта на ректалната стена е двукратно по-висока –
7%, сравнена с 3% при стандартно фракциониране, и
еднаква в 30% за пикочния мехур (14). Схемата би могла да се използва стандартно при внимателна оценка
на риска.
Активно се търси биологичната обосновка за комбиниране на имунотерапия с ЛЛ, както и нововъзникващи данни от клинични изпитвания, изследващи поносимостта и лечебния ефект на тази комбинация, както и нерешените въпроси относно последователност,
фракциониране на дозата и биомаркери за оптимално
лечение при този обещаващ подход (15, 16). Препоръчва се изследване на нивa на PDL1 експресия за
ефективност на първа линия имунотерапия (17).
Приносът на неоадювантната химиотерапия (НХТ)
при ТМП не е така категоричен, както при РЦ, къ-
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дето ОП нараства съществено при сТ3-4 туморите в
сравнение с сТ1-2. В началото, при налагане на ТМП,
прилагането на 3-4 курса неоадювантна химиотерапия (MVAC) не показа съществен принос към локалния контрол и, поради по-изразена токсичност при
последващата лъче-химиотерапия, се отхвърли от схемата на лечение (2). Съвременните данни от BC2001
Trial през 2021 г. (18) не посочват компрометиране на
ТМП при предхождаща ХТ, но също отчитат по-висока токсичност и липса на принос към ОП.

При болни с Т2-4а N0 тумори, показани за прилагане
на ТМП, се предписва доза от 46 Gy при дневна фракция 1,8–2 Gy за областта на РЛВ със свръхдозиране за
целия пикочен мехур в „малък обем“ до 60-64 Gy. При
тумори, с размер над 5 см или персистенция след 46
Gy, се назначава допълнителен бууст до 66–70 Gy, при
което се препоръчва препланиране с пълен пикочен
мехур (20). При болни с N1 се свръхдозира само за
местата с висок риск, симултантно или последователно до дефинитивна доза.

По-голямата част от рецидивите след ТMП са неинвазивни карциноми, които могат да се лекуват консервативно с ТУТУР +/- интравезикална BCG терапия,
докато при болни с непълен туморен контрол или рецидивиращ мускулно-инвазивен карцином се прилага
спасителна РЦ (4,6,7,14). Болните се нуждаят от дългосрочно проследяване, състоящо се от цитология на
урината, КАТ или МРТ на таза 20 дни преди рутинната
цистоскопия, поради промени в мехурната стена при
налагаща се биопсия. ПET-КТ се прилага за оценка
на метастатични лезии, извън структурите на пикочно-отделителната система.

При Т2 тумори, с размер под 5 см и G1-2 или при самостоятелен Ca is след максимален ТУТУР, би могло да
се спести елективното облъчване на тазовите лимфни
възли без компрометиране на локалния контрол с детайли при очертаване на КМО, описани по-горе (19).

Бъдещите изследвания на ТМП са фокусирани върху
оптимизиране на лъчелечебните техники (фракциониране на дозата, клинични мишенни обеми – КМО),
включително всички възможности за радиосенсибилизация (едновременно лъче-химиолечение – ЛХЛ, регионална хипертермия), използване на по-ефективна
системна химиотерапия, определяне по-добре ролята
на неоадювантната или адювантна химиотерапия в условия на TMT, интегриране на имунотерапията в протоколите и правилен подбор на пациенти въз основа
на молекулярни биомаркери и подтипове при КПМ .
Дози и мишенни обеми при органозапазващо лъчелечение
При назначаването на болния преди симулиране и облъчване, поради голямата подвижност на пикочния
мехур и неизбежно настъпващ цистит в хода на лъчелечението, се изисква изпразване на пикочния мехур
и ректума, както и избягване на химиотерапия с диуретик преди тях. Сканирането обхваща областта от
L3/L4 до 1.5 cм под tubera osis ischii.
При стандартно перкутанно лъчелечение се очертава т.
н. „голям обем“ за областта на регионалните лимфни възли (вътрешни, външни илиачни и обтураторни + 0.5-1
cм над анатомичните им граници) и областта на пикочния мехур – „малък обем“ с осигурителна зона от 1,5 см,
равномерно около външния контур на мехурната стена.
При масивно обхващане областта на тригонума или на
орифициумите се налага разширяване на осигурителната зона до 2 см за дисталната част на уретера/те. При
широко разпространен самостоятелен или съпътстващ
Ca is, каудално при мъжете се очертава и паренхимната зона на простатата, или 2 см от проксималната част
на уретрата при жени. При Т4 тумори с инфилтриране
на предната част от вагината към клиничния мишенен
обем се включва цялото влагалище (19).
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Толерантните дози за критичните органи се лимитират за областта на ректума при 64 Gy/32 фр. – V50 Gy
< 50%, при 55 Gy/20 фр. – V44 Gy < 50%, за главата на
фемура съответно V50 Gy < 10% и V44 Gy < 10%, за отделни тънки черва – V15 < 120 cc, с перитонеума V45 <
195 сс, за областта на булбуса на пениса ограничението
е V50 < 95 %.
Съществува стремеж за въвеждане на адаптивно планиране с изготвяне на планове при пълен и празен
пикочен мехур с цел намаляване на токсичността и
прилагане на образно асистирано ЛЛ (20).
Интерстициална брахитерапия може да се проведе
като част от дефинитивното ЛЛ при Т1-Т2 тумори до 5
см и малки Т3 тумори, отдалечени от мехурната шийка във високо специализирани центрове (21).
ТМП осигурява петгодишната раково специфична
преживяемост и обща преживяемост, варираща в широки граници между 50% ÷ 82% и 36% ÷ 74%, като при
10-30% от случаите се налага спасителна цистектомия.
Разделителната прогностична линия за ОП, както при
РЦ, така и при ТМП, остава принадлежността към
≥Т3 стадий на тумора, като липсват окончателни данни в подкрепа на ползата от нео- и адювантна химиотерапия за двата метода (3, 4, 22).
В проучвания на RTOG 89-03, 95-06, 97-06, 99-061 2009
г. (9) при схеми на стандартно фракциониране и мишенни обеми при 70% от болните с пълен туморен
контрол се запазва функциониращ пикочен мехур, с
ниско ниво на 3 ст. късна токсичност – урогенитална в 5,7 % и гастроинтестинална при 1,9% от болните.
Съвременните данни показват, че честотата на основните усложнения при ТМП, с използване на IMRT и
IGRT техники и спасителна цистектомия, са сходни с
тези при първична цистектомия, като извършването
на лимфна дисекция след ЛЛ се отдава при 1 от 5 болни (23).
Адювантно лъчелечение
Локорегионалните рецидиви (ЛРР) при авансирал
КПМ (рТ3-4) след РЦ са често срещани и дори при
приложена химиотерапия са свързани с висока смърт-

ност. Докладваните рецидиви и 5-год. ОП са в широки граници, съответно при 20÷40% и при 10÷50% от болните,
в зависимост от рисковите фактори. Следоперативното ЛЛ се прилага с цел редуциране на ЛРР и подобряване на
ОП, като се отчита необходимост от проспективни проучвания. Наличните данни показват подобрение в локалния контрол и преживяемостта без прогресия при рТ3 с LVI, pT4, рN1, R+ и селективна лимфна дисекция (< 10
изследвани л. в.), независимо от хистологията при подбрани болни. С ясен принос от следоперативното облъчване към ОП се очертават болни с рТ4, рN+ и R+ резекция (24, 25).
Следоперативното лъчелечение стартира при възстановени болни, в добро общо състояние (PS ≤ 2), 2 до 3
месеца след радикалната цистектомия. Възможна е преценка за адювантна химиотерапия.
Контурирането на клиничния мишенен обем (КМО) и критичните органи при адювантното лъчелечение следват
препоръките на консенсусното решение от 2016 г. на Baumann B. et al. (26). При R0 резекция се предписват дози
от 45-50 Gy/1.8-2 Gy/5 х седм. само за областта на регионалните лимфни възли, като при R+ резекция се включва
ложето на пикочния мехур и пресакралните л. възли с осигурителна зона за планирания мишенен обем от 0,5 до
0,7 см (Фиг. 5. и Фиг. 6.).

Фигура 5. КМО само за лимфни възли – фас и профил с изключване на критични органи
Препоръчва се използване на i.v. контраст, поради промяна в анатомията след оперативното лечение. За намаляване на риска от усложнения е желателно да не се преминава директно през стомата (а) Фиг. 5. за отвеждане на
урината или пауч при изграждане на неовезика от черво.

Фигура 6. КМО след радикална цистектомия за ложето на мехура при позитивна резекционна линия
За обема на отстранения пикочен мехур (Фиг. 6.) краниално линията отстои на 2 см над горния контур на симфизата, напред следва вътрешния ѝ контур, като каудално се лимитира при мъже на 3 мм от булба на пениса, а при
жени отстои на 1 см под долния контур на foramina obturatoria. Латерално линията следва вътрешния контур на
обтураторния мускул и назад предната стена на ректума.
Лъчелечение при рецидиви
ТМП се предприема при рецидив след интравезикална терапия на суперфициални КПМ. Хипофракционирано
лъчелечение в малък обем се обсъжда при необлъчвани иноперабилни, поради коморбидност, възрастни болни
със заплашващо кървене по схема веднъж седмично 5-6 Gy в 5 фр. (27). Стандартно фракционирано дефинитивно лъчеление се предписва при невъзможност или отказ от оперативно лечение при селектирани болни в добро
общо състояние и условия за нео- или адювантна ХТ. Обсъжда се приложение на екстракраниална радиохирургия с радикална цел, в зависимост от размера и разположението на рецидива до нормални органи и тъкани.
Решението за повторно лъчелечение влиза в съображение след рестадиране и мултидисциплинарно обсъждане,
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в зависимост от срока на първото облъчване, общото
състояние на болния, като водещи остават дозите в
критичните органи и фракционирането на дозата от
предходното облъчване.
Палиативно лъчелечение
Палиативното лъчелечение при КПМ се прилага за
постигане на бърз и дългосрочен симптоматичен контрол с внимателна оценка на прогнозата при избора
на разнообразни схеми на фракциониране на дозата.
Освен обичайно прилаганите схеми, най-често с кръвоспираща цел, като 20-30 Gy/4-5 Gy/5 фр. и 30-36
Gy/3 Gy/10-12 фр., резултатите от няколко проучвания предлагат следните режими: 21 Gy/7 Gy/3 фр., 35
Gy/3,5 Gy/10 фр. 5 пъти седмично и други веднъж седмично за обема на пикочния мехур 30-36 Gy/6 Gy/56 фр. и при тежко състояние на болния – единична
фракция от 8 Gy (27). Палиативно обезболяващото и
декомпресивно лъчелечение влиза в съображение при
симптоматични костни метастази и често при увеличени лимфни възли, предизвикващи компресия и оток
на долните крайници.
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КАРЦИНОМ
НА УРЕТРАТА
М. ТАХЧИЕВ, К. НЕЙКОВ,
К. ГЕНОВА, Р. ПЕТКОВ,
Б. ГЕНОВА, В. ПЪРВАНОВА,
С. ЛАЛЕВА, И. МИХАЙЛОВА,
Г. КУРТЕВА, А. ГЕРАСИМОВ

21 см. Тя се подразделя на 3 сегмента: простатна (pars
prostatica), мембранозна (pars membranacea) и спонгиозна (pars spongiosa urethrae). Тези части са с различен
хистологичен строеж. Лигавицата в проксималната
част на пикочния канал до нивото на семенното хълмче е покрита с преходен епител. Тук тя влиза в контакт само с урината и затова нейният строеж е сходен
с този на пикочния мехур. По останалото протежение
(дисталната част) на пикочния канал, който служи за
общ път на урината и семенната течност, епителът е
многореден цилиндричен; само в областта на ладиевидна ямка (fossa navicularis), където се създава голямо налягане на урината и семенната течност, епителът
е многослоен плосък невроговяващ. При жените уретрата е с дължина около 4 см. Тя се подразделя на предна, която се покрива от плосък епител, и задна, която е
покрита с преходноклетъчен епител (20).

Въведение
Първичният рак на уретрата е изключително рядко
заболяване, което представлява по-малко от 1% от общата честота на всички злокачествени заболявания.
Той има склонност да засяга по-често мъжете и то от
афроамерикански произход (1). В началото на 2008 г.
разпространението на карцинома на уретрата в 28те страни от Европейския съюз е било 4,292 случая с
приблизителна годишна честота от 655 нови случая
(2). Съотношението мъже към жени е 2.9:1 (2). Пикът
на заболеваемостта и за двата пола е над 75-годишна
възраст (3).
Етиология
За първичен карцином на уретрата при мъжете са докладвани различни предразполагащи фактори, включително стриктури на уретрата (4, 5), хронично дразнене след катетеризация, уретропластика (6-8), перкутанна лъчетерапия (9), брахитерапия с имплантиране
на радиоактивни импланти (10) и хронично уретрално възпаление, уретрити след болести, предавани по
полов път (вкл. кондиломи, свързани с човешки папиломен вирус 16) (11-13).
При жените за карцином на уретрата като етиологични причини се сочат: хроничен или рецидивиращ
уретрит (14), дивертикули (15-17) и чести травми на
уретрата (напр. системно бужиране при стеноза на вътрешния отвор или стриктура), както и предшестващ
карункул на уретрата. Светлоклетъчният аденокарцином може също да бъде вроденo състояние (18-19).
Анатомия и патоморфология
При мъжкия и женския пол са налице различия, обусловени от това, че мъжката уретра е по-дълга – около

Фигура 1. Анатомия на уретрата при мъжа (20)
Лимфният дренаж на отделните компоненти на мъжката и женската уретра е коренно различен.
Преходноклетъчният карцином на уретрата е преобладаващият хистологичен вариант на това онкологично заболяване (54-65%), следван от плоскоклетъчен
карцином (16-22%) и аденокарцином (10-16%) (2,21).
SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) анализ на 2065 мъже с първичен карцином на уретрата
(средна възраст: 73 години) установява, че уротелният е най-честият хистологичен тип (78%), а сквамозноклетъчните тумори (12%) и аденокарциномите
(5%) са значително по-редки (22). При жените аденокарциномите са по-чести (38-46.7%), следвани от сквамозноклетъчните варианти (25.4-28%), уротелните
(24.9-28%) и други хистологични типове (6%) (23,24).
Първичният меланом на уретрата също се среща, но е
много рядък.
Карциномът на мъжката уретра се локализира в pars
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bulbosa и pars membranacea при 60% от случаите, в pars
pendula – 34% и в pars prostatica – 6%.
Метастазите при рака на уретрата се разделят на:
•

•

Регионални метастази. Карциномите на предната
уретра (състояща се от pars pendula и pars bulbosa),
все още разположени навътре от фасцията на Buck
(обгръща corpus spongiosum и corpora cavernosa),
дават метастази в дълбоките ингвинални лимфни възли. По-късно, при проникване навън през
фасцията на Buck, се получават метастази и в повърхностните ингвинални лимфни възли. Карциномите на задната уретра (pars prostatica и pars
membranacea) метастазират в дълбоките ингвинални, в обтураторните и пресакралните лимфни
възли;

опише местоположението, размера и подвижността им (30).
•

Ролята на цитологията на урината при първичен
карцином на уретрата е ограничена, тъй като нейната чувствителност варира между 55% и 59% (31).
Откриването на рак на уретрата с уринна цитология зависи и от хистологичния вариант. При мъжете чувствителността за уротелен и сквамозноклетъчен карцином е съответно 80% и 50%, докато
при жени е установено, че чувствителността е 77%
за сквамозноклетъчен карцином и 50% за уротелен
карцином (32).
•

Карциномът, локализиран в дисталната част на уретрата, метастазира в повърхностните и дълбоките
ингвинални лимфни възли, а този в проксималната
половина (подобно на рака на пикочния мехур) – в
лимфните възли на таза, по хода на vasa iliaca extеrna,
interna, obturatoria и в пресакралните лимфни възли.
Далечните метастази са най-често в белите дробове,
черния дроб, костите и мозъка (25).
Диагностициране
Анамнеза.
Повечето пациенти (45-57%) с първичен карцином
на уретрата имат симптоми, свързани с локално
авансирало заболяване (T3 и T4) (26, 27, 28). Първоначалните симптоми са макроскопска хематурия
или кървав секрет от уретрата в до 62% от случаите.
Допълнителните симптоми на локално напреднало
заболяване включват: екстрауретрална маса (52%),
обструкция на шийката на пикочния мехур (48%),
тазова болка (33%), уретрокутанна фистула (10%),
образуване на абсцес (5%) или диспареуния (28).
•

Физикален преглед.
При мъжете физикалният преглед трябва да включва оглед и палпация на гениталната област за подозрителни увреждания или образувания и ректално
туширане (29). При жените трябва да се извърши
по-нататъшно изследване на таза с внимателен
оглед и палпиране на уретрата, особено при тези
с микционно-дизурични смущения. В допълнение
трябва да се извърши бимануална палпация, с която да се определи локално клиничния стадий и да
се изключи наличието на колоректални или гинекологични злокачествени заболявания. Двустранната ингвинална палпация трябва да се провежда,
за да се оцени наличието на увеличени ингвинални
лимфни възли. Ако са налице такива, трябва да се
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Уретроцистоскопия и биопсия.
Диагностичната уретроцистоскопия и последващата биопсия позволяват първична оценка на уретралния тумор по отношение на местоположението, степента на инвазия на тумора в стената на уретрата и хистологичния вариант. Необходимо е внимателно цистоскопско изследване, за да се изключи
наличието на съпътстващи тумори на пикочния
мехур (32, 33). „Студената“ щипкова биопсия позволява точно вземане на тъкани за хистологичен
анализ. При пациенти с по-големи лезии може да се
извърши трансуретрална резекция (по избор при
мъже може да се използва турникет, за да се намали кървенето) за по-добра хистологична диагноза.
При пациенти със съмнение за уротелен карцином
в областта на простатната уретра, биопсия се взема
с помощта на ТУР резекция с примката между пет
и седем часа от шийката на пикочния мехур и дистално около областта на verumontanum. По този
начин се подобрява честотата на откриване на първичния уретрален карцином (34).

Далечни метастази. Най-често засягат белите дробове, черния дроб, костите и мозъка (25).

Карциномът на женската уретра е разположен в дисталната част на уретрата при 45% от случаите, в проксималната част – 7% и в цялата уретра – 48%. Туморът
бързо инфилтрира и метастазира.

•

Уринна цитология.

•

Образни изследвания.
Образната диагностика при уретрален карцином
има за цел да оцени локалния статус на тумора и
да открие лимфната инвазия и далечни метастази. За оценка на наличието на регионални метастази в лимфните възли могат да се използват ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна
томография (КT), като фокусът трябва да бъде насочен по-специално върху ингвиналния и тазовия
лимфен басейн (25). За откриване на далечно метастазиране трябва образната диагностика да бъде
концентрирана върху гърдите и черния дроб.
– Компютърна томография (КТ).
– Екстравазация на контрастно вещество по време на образна диагностика е доказателство за
уретрална фистула и трябва да се повиши вниманието за уретрален карцином. КТ на гръдния
кош и корема се провежда при всички пациенти с
инвазивно заболяване (> cT1N0M0) (35-39). Този
образен метод се използва най-вече за откриване
на метастатична болест и стадиране. При необходимост може да се извърши и КТ урография за
изключване на карцином в горните пикочни пътища (40).

– Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).
Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) се превърна в
„златен стандарт“ в образната диагностика при оценка
на урологичните злокачествени заболявания. ЯМР се
използва все по-често при определяне на степента на
локална инвазия, за прецизно стадиране и предоперативно планиране на уретралните неоплазми. Йодният
контраст не е необходим. Когато се изисква контраст
за откриване на усилени лезии, като интравенозен
контрастен агент, се използва гадолиний-диетилентриамин пентаоцетна киселина. Реакциите към този
агент са редки и бъбречната функция не е толкова важен фактор, колкото при йодния контраст, който се
използва за интравенозна урография (ИВУ) и компютърна томография (КТ).
Ретроградна уретрография и цистоуретрография
могат да помогнат за диагностициране в комбинация с
цистоскопия. Неправилно оформената уретра и дефектите в изпълването ѝ повишават степента на съмнение за уретрален карцином.
ЯМР може също да бъде полезен при проследяването
на ефекта от неоадювантната химио-радиотерапията
преди оперативното лечение. Ретроспективно проучване на малък брой жени, извършени от Gourtsoyianni
et al (2011 г.), установява, че ЯМР е точен при оценката
на терапевтичния отговор на тумора при всички пациенти след завършване на химиотерапията (41).

ЯМР не е без своите недостатъци. В допълнение към
разходите си, това е сложна техника за изобразяване и изисква квалифициран персонал, за да осигури
адекватно изображение и интерпретация. Доброкачествените уретрални увреждания могат да имитират
характеристиките на злокачествени уретрални образования. Както и при другите форми на изобразяване,
ЯМР не може да открива микрометастази и не може
окончателно да определи прогнозата. Въпреки тези недостатъци, ЯМР се използва все по-често за поставяне
на диагнозата рак на уретрата. Точно поради тази причина ЯМР се превърна в средство на първи избор при
поставянето на диагнозата рак на уретрата.
•

Радиоизотопни изследвания.

Костната сцинтиграфия се използва за откриване на
метастази в костите при напреднали локално авансирали заболявания и/или повишени нива на алкална
фосфатаза.
Позитронно-емисионната томография (PET) обикновено не е показана при пациенти с първичен рак на
уретрата, но може да бъде полезна, ако има съмнение
за метастази. PET сканирането е най-ценно при оценката за предполагаеми далечни метастази след локално лечение и при оценяване на терапевтичния отговор
след системно лекарствено лечение.
Стадиране на уретралните карциноми.

Таблица 1.Стадиране по TNM (42)
T – първичен тумор
Tx

Не се открива първичен тумор.

T0

Няма доказателство за първичен тумор.

Уретра (при мъже и жени)
Ta

Неинвазивен папиларен, полиповиден или верукозен тумор.

Tis

Carcinoma in situ: „плосък тумор“ (CIS).

T1

Туморът прониква в субепителиалната съединителна тъкан.

T2

Туморът инфилтрира спонгиозното тяло, простатата или периуретралния мускул.

Т3

Туморът инфилтрира кавернозното тяло извън простатната капсула, предната стена на
влагалището, мехурната шийка.

Т4

Туморът инфилтрира други съседни органи (пикочен мехур, лабии, клитор).

Преходноклетъчен карцином на простатата (простатната уретра)
Тis pu

Carcinoma in situ: „плосък тумор“ (CIS) – обхващане на простатната уретра.

Tis pd

Carcinoma in situ: „плосък тумор“ (CIS) – обхващане на простатните дуктуси.

Т1

Туморът инфилтрира субепителната съединителна тъкан.

Т2

Туморът инфилтрира простатната строма, спонгиозното тяло, периуретралния мускул.

Т3

Туморът инфилтрира кавернозното тяло извън простатната капсула, мехурната шийка
(екстрапростатно разпространение).

Т4

Туморът инфилтрира други съседни органи (инвазия в пикочния мехур и/или ректума).
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N – регионални лимфни възли
Nх

Не се откриват метастази в л. възли.

N0

Няма регионални лимфни метастази.

N1

Метастаза в единичен лимфен възел.

N2

Метастаза в повече от един л. възел.

М – далечни метастази
М0

Няма далечни метастази.

М1

Далечни метастази.

За тумори от преходноклетъчен тип според СЗО и Асоциацията на уропатолозите степента на диференциация на
туморите е както следва (43):
•

LG-low grade (високо диференцирани);

•

HG-high grade (ниско диференцирани);

•

PUNLMP – папиларен карцином с нисък малигнен потенциал.

За неуротелни карциноми степента на хистологична диференциация е:
•

GX – степента на диференциация не може да се определи;

•

G1 – високо диференциран;

•

G2 – умерено диференциран;

•

G3 – ниско диференциран (42)
Стадиране на туморите на пикочния мехур
Т

N

M

Стадий 0а

Ta

N0

M0

Стадий 0is

Тis

N0

M0

Стадий I

T1

N0

M0

Стадий II

T2

N0

M0

Стадий III

T3

N0

M0

T1-3

N1

M0

T4

Всяко N

M0

Т4

N2

M0

Всяко Т

Всяко N

M1

Стадий IV

Стадий IVB

Клинична картина
Признаците и симптомите на уретралния рак варират и не са нито диагностични, нито патогномонични. Всъщност, при двата пола ракът може да бъде напълно асимптоматичен и единственото оплакване да бъде твърда
нодуларна формация в перинеума, срамните устни или по протежението на пениса.
Интервалът между началото на симптомите и диагнозата може да бъде повече от 3 години поради неправилни диагнози. Пациентите от мъжки пол могат първоначално да бъдат диагностицирани за по-чести причини за
симптоматиката, като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) или инфекция на пикочните пътища.

330

Нека не забравяме също, че тези тумори са силно напреднали локално по време на диагнозата. Повишено
внимание трябва да има лекарят, ако възрастен мъж
има стриктура на уретрата, особено ако симптомите
накланят везната към злокачествено заболяване или
локални симптоми (уретрални фистули, образуване
на абсцес и некроза).
Въпреки че стриктурата е по-рядко срещана при жените, хроничното възпаление или дразнене от инфекции, уретрални полипи, карункули или уретрални
дивертикули могат да дадат информация за наличието
на уретрален карцином (44).
Честото уриниране, никтурия, сърбеж, дизурия и инконтиненция се свързват с наличието на carcinoma
in situ. Инконтиненцията обикновено е преливна
(ишурия парадокса) инконтиненция, причинена
от обструкция от тумора в областта на шийката на
пикочния мехур и невъзможност за нормалното му
изпразване.
При жените най-честите обективни оплаквания при
тази локализация са:
•

инициална хематурия;

•

спонтанни и/или след полово сношение уретрорагии;

•

затруднение в уринирането;

•

частична или пълна задръжка на урината;

•

диспареуния;

•

гноевидна секреция от уретрата.

В хода на диагностиката при 20-50% от пациентките се
установяват метастази в регионалните лимфни възли.
Ако се палпират един или повече увеличени ингвинални лимфни възли, това почти винаги се дължи на
метастази.
При мъжете са характерни следните симптоми:
•

инициална хематурия;

•

слаба струя при уриниране;

•

гнойна или гнилостна секреция (наблюдава се при
суперинфекция или разпад).

•

ретенция от обструкция, причинена от тумора;

•

хематоспермия;

•

болка в областта на пубиса, перинеума и уретрата;

•

диспареуния;

•

подуване и тенезми;

•

приапизъм.

Лечение

ляването към момента на поставяне на диагнозата.
Като се има предвид известната агресивна природа на
болестта, радикалната хирургия обикновено се препоръчва за подобряване на 5-годишната преживяемост.
Минимално инвазивните хирургични техники, при
които се цели съхраняване на пикочния канал, се прилагат при високоселектирани пациенти, при които се
открива заболяване в начален стадий. Този по-малко
агресивен подход запазва качеството на живот, както
и сексуалната и репродуктивна функция, въпреки това
е задължително внимателно и често проследяване.
За да се намалят интра- и постоперативните усложнения пациентите трябва да преминат съответната
предоперативна подготовка и консултации с необходимите специалисти (в това число интернист, кардиолог, пулмолог). Трябва да се имат предвид някои относителни противопоказания, особено когато рисковете
от операцията и продължителността на анестезията,
необходими за радикална операция, надвишават ползите от резекцията. Пациенти с множество сериозни
съпътстващи заболявания и агресивно локално авансирали или метастатични заболявания, които вероятно няма да бъдат излекувани въпреки радикалната
хирургия, могат да се считат за неоперабилни.
Освен това могат да се появят локални следоперативни
усложнения (напр. дехисценция на раната и последващо образуване на фистула и абсцес) при пациенти с
нисък общ белтък и албумин. При такива пациенти
лъчелечението и химиотерапията могат да осигурят
палиативни грижи, въпреки че тези методи на лечение
имат също усложнения. Лъчетерапията може да доведе до локална исхемия и в крайна сметка да настъпят
същите локални усложнения, изброени по-горе. Всяко
химиотерапевтично средство има свои специфични
неблагоприятни странични ефекти.
Основният принцип е, че пациентът трябва да разбере потенциалните рискове и ползи от различните възможности за лечение на заболяването и трябва да вземе под внимание биологичната природа на болестта.
След като разбере това, той може да вземе решение
дали иска да продължи с радикална операция. Медицинският екип може да препоръча на пациента, че радикалната намеса е относително противопоказна въз
основа на анализ на риска и ползата.
Точното стадиране на тумора е важно преди окончателната хирургия, особено ако е необходима значителна реконструкция.
След поставяне на диагнозата и стадирането чрез КТ
или ЯМР, урологът трябва да проведе продължителна дискусия с пациента относно степента и тежестта
на заболяването. Въпросите относно реконструкцията, деривацията на урината, социалната и семейната
подкрепа и физическата терапия са от първостепенно
значение. Трябва да се предоставят образователни материали.

Лечението се основава на клиничния стадий на забо-
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Медицински подходи
Терапевтичното поведение при карцинома на уретрата варира в зависимост от стадия и местоположението
на лезията. Поради рядкостта на тази патология и липсата на клинични проучвания, не е постигнат консенсус по отношение на методите на лечение. Дисталните
уретрални тумори обикновено се откриват по-рано, в
по-нисък стадий, докато при проксималните уретрални злокачествени заболявания има клинично по-напреднал стадий (45).
Ако заболяването е инвазивно, което обхваща повече
от половината от предната уретра при мъжете, радиотерапията може да бъде първи избор за лечение на
подобен тип лезии. Радиотерапия и химиотерапия могат да бъдат приложени към тумори, разположени в
булбокавернозната уретра, дори за тези, които се появяват в простатната уретра. В случаите на напреднали
тумори прилаганото лечение е разширена операция с
химиотерапия и адювантна радиотерапия. Химиотерапията сама по себе си е единствената възможност за
случаи с множествени метастази.
Лъчетерапия
Лъчетерапията има няколко аспекти в лечението на
рака на уретрата, включително използването ѝ като
първа линия терапия, в комбинация с химиотерапия
и/или хирургия, или като адювантно лечение за локален рецидив след операция. Лъчетерапия може да бъде
перкутанна, брахитерапия или комбинация от двете.
Понякога се използва дефинитивно лъчелечение за напреднали стадии на тумори, но тъй като монотерапията на големи тумори показва слаб контрол на тумора,
по-често се включва в комбинирана терапия след операция или с химиотерапия. Най-често използваните
терапевтични дози са в границите от 60 Gy до 70 Gy (46).
Сериозните усложнения след дефинитивно облъчване са около 16% до 20% и включват образуване на
фистула, особено при големи тумори, обхващащи
влагалището, пикочния мехур или ректума. Уретрални стриктури също се появяват при лечение, целящо
запазването на уретрата. Процентът на токсичност
се увеличава при дози по-големи от 65 Gy до 70 Gy.
Модулираната по интензитет радиационна терапия е
по-често използвана в опит да се намалят локалните
усложнения от радиацията (46).
Химиотерапия
Наличните литературни данни за химиотерапия при
карцином на уретрата са ограничени до ретроспективни, едноцентрови клинични проучвания или доклади на клинични случаи. Голямо разнообразие от
лекарствени агенти, използвани самостоятелно или в
комбинация, са докладвани през годините и тяхното
използване е до голяма степен екстраполирано от опита с други тумори на пикочните пътища (16).
Комбинираната химиотерапия с methotrexate,
vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (MVAC) или
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cisplatin, methotrexate и vinblastine (CMV) показват
ползи в преживяемостта при лечението на преходноклетъчен рак на пикочния мехур и са се превърнали в
режими на избор при метастатичен уротелен рак. Въпреки че не са провеждани проспективни проучвания
за рак на уретрата и двата режима могат да дадат полза
при локално напреднало заболяване.
Насоките на National Comprehensive Cancer Network
(NCCN) препоръчват да се избере режим на химиотерапия въз основа на хистологията. Cisplatin,
gemcitabine и ifosfamide се препоръчват за плоскоклетъчен карцином, 5-fluorouracil (5-FU), gemcitabine и
базирани на cisplatin схеми за аденокарцином и MVAC
за уротелни тумори (47). Освен това се съобщава за
ефикасност на комбинирано химио-лъчетерапия с
5-FU и mitomycin C в поредица от мъже с плоскоклетъчен карцином (48).
Dayyani et al (2014 г.) са изследвали ретроспективно
44 пациенти (64% жени) с първичен рак на уретрата,
от които 43% са имали засягане на лимфните възли и
16% са имали далечни метастази. Общата честота на
отговор на неоадювантна химиотерапия, съдържаща
платина, е 72%, като средната преживяемост за цялата
група е 31,7 месеца. Двадесет и един пациенти с локално авансирал тумор или с лимфни метастази претърпяват химиотерапия плюс операция, а средната им
обща преживяемост от започване на химиотерапия е
25,6 месеца (50).
Мултидисциплинарният подход е ключов момент в
лечението на карцинома на уретрата за постигане на
най-висок процент 5-годишна преживяемост. Въпреки че пациентите в по-нисък стадий на заболяването
показват добра преживяемост с едномодална терапия,
Eng et al (2003), както и други автори, които са провели ретроспективни проучвания, са съобщили, че
пациентите с рак на уретрата в по-напреднал стадий
са се справили много по-добре, когато са получили мултимодална терапия под формата на химиотерапия с
лъчетерапия или неоадювантна химиотерапия с лъчетерапия преди операцията (51).
Хирургично лечение
Хирургичното лечение е основното лечение на рака на
уретрата при мъжете и жените. Освен лечебна стойност, то има и диагностична стойност. Необходима е
по-разширена операция за локален контрол на първична уретрална неоплазма и зависи от размера, местоположението и грейдинга на тумора, общото състояние на пациента, както и от местоположението на
тумора в уретрата и от клиничния стадий.
Литературата описва следните четири метода на хирургично лечение при рак на уретрата при мъже:
•

консервативна терапия или локална ексцизия;

•

частична пенектомия;

•

радикална пенектомия;

•

тазови лимфаденектомия и en block резекция,
включваща пенектомия и цистопростатектомия с
премахване на предната част на пубиса.

Консервативна терапия и локална инцизия
По-консервативните процедури могат да бъдат метод
на избор в конкретни случаи при повърхностни, папиларни тумори или тумори с ниска степен на малигненост. Ендоскопското лечение се извършва с трансуретрална електрорезекция или трансуретрална лазерна
хирургия. Тази техника се прилага при пациенти с локализирано високо диференцирано заболяване (клиничен стадий по-нисък от Т2), при което локализацията позволява адекватна визуализация и намалява
риска от причиняване на инконтиненция. Този подход, обаче, носи най-висок риск от рецидив и опасност
за развитие на уретрална стриктура (52).
Често използваните лазери за тази цел включват:
neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) лазер,
въглеродно-диоксиден лазер и холмиевият YAG лазер.
Лазерите Nd:YAG и въглеродният диоксид се използват за аблация на тумора и, следователно, те не предоставят материал за хистологична верификация. Холмиевият YAG лазер се използва за резекция на уротелните тумори по такъв начин, че осигурява адекватна тъканна проба за хистологична верификация. Въпреки
че не е проучван изключително при лечението на рак
на уретрата, той е докладван като полезен за уретрални стриктури и повърхностен рак на пикочния мехур
и може да осигури добър терапевтичен отговор.
Друга алтернатива за тумор в начален стадий е частичната резекция на уретрата с последваща реконструкция. Уретрата може да бъде хирургично отстранена с
чисти резекционни линии. Тази техника се използва за
много дистални уретрални тумори при мъжете, след
което здравата уретра може да бъде мобилизирана, за
да се създаде нова уретра. Като цяло парциалната резекция не е метод на избор при жените, с изключение
на много дисталните тумори.
Няколко са възможностите за реконструкция на уретрата. Една такава възможност е да се остави мъжът
с хипоспадичен уретрален меатус. При тази реконструкция мъжът уринира в седнало положения. Ако
резекцията на уретрата е твърде обширна, вместо това
може да се извърши перинеална уретростомия.
Алтернативна възможност е да се извърши реконструкцията на по-късен етап чрез замяна на уретралната лигавица с букална. Това трябва да се обсъди след
период от 3-6 месеца, за да се гарантира, че няма рецидив в проксималната уретра.
Парциална ампутация на пениса
Частичната пенектомия включва изрязване на злокачествената лезия 2 см в здраво. Този метод на лечение
може да се използва само за инфилтративни, дистално
разположени лезии на предната уретра. Ако в проксималната половина на пенилната уретра е разположен

инфилтриращ тумор, тогава е показана тотална пенектомия. Дисекцията на ингвиналните лимфни възли
се извършва само ако възлите са суспектни за метастатично засягане. За разлика от рака на пениса, не се
наблюдава значима полза при извършване на профилактична ингвинална лимфна дисекция.
Тотална ампутация на пениса
Тоталната пенектомия включва отстраняване на пениса, уретрата и крачетата на пениса. Тази операция
се използва предимно за тумори, които не са показани
за частична пенектомия (т.е. инфилтративни карциноми, разположения в проксималната част на пенилната
уретра). Този тип на лечение при инвазивен уретрален
карцином е докладван в литературата при 10,1% от пациентите (53).
Честотата на рецидивите намалява от 68% на 24%,
когато към радикалната хирургия се добави en bloc
пубектомия (1).
En block резекция
En block резекцията е показана за пациенти с Т2 Nx
M0 или по-напреднали тумори в булбомембранозната или простатна уретра. Въпреки ниската преживяемост, свързана с това заболяване, извършването на
радикалната en bloc ексцизия предлага най-добрия
шанс за дългосрочен контрол на заболяването и предотвратяване на рецидив.
Тази операция включва тазова лимфаденектомия с En
block тотална пенектомия, цистопростатектомия, деривация на урината и резекция pubis rami и урогенитална диафрагма. Части от скроталната и перинеалната кожа и меките тъкани могат да изискват ексцизия,
ако са инфилтрирани от тумора. По същия начин, пубисната симфиза се резецира, ако туморът прораства
пресимфизалните тъкани.
При жените е необходимо отстраняване на цялото
влагалище. При мъжете и жените ингвиналната лимфаденектомия се извършва само при наличие на сигнификантни данни за засягане от туморния процес.
Най-честата форма на деривация на урината, в случай
на цистектомия, е уретерокутанеостомията.
Kaplan et al (1967) използвали тази процедура в група
от 28 пациенти с булбомембранозни тумори на уретрата. От тези пациенти 16 са починали от това заболяване, 6 са преживели по-дълго от 5 години, 3 са развили
локални рецидиви, но не са починали от основното
заболяване, а 3 не са проследявани (54).
През 1998 г. Dalbangi et al в ретроспективно проучване
са описали 46 пациенти, които са били лекувани чрез
хирургично лечение (всички 4 вида). Те са установили,
че 38% от 18 пациенти с тумори в предната уретра са
с 5-годишна преживяемост, докато само 14% от 28 пациенти с тумори, локализирани в задната уретра, са с
5-годишна преживяемост. Тези проучвания показват,
че само хирургичното лечение може да се използва
като дефинитивна терапия в избрани случаи, а именно
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злокачествени заболявания с нисък малигнен потенциал и в ранен стадий. Това лечение би било неефективно при напреднали карциноми на уретрата (55).
Първичният меланом на уретрата представлява
предизвикателство от терапевтична гледна точка в
сравнение с други хистологични типове. Oliva et al
(2000 г.) установяват, че въпреки дисталната локализация на меланома, 9 от 15 пациенти оцеляват по-малко
от 5 години (56). Комбинираната терапия, състояща
се от радикална хирургия и адювантна химиотерапия,
и лъчетерапия, може да подобри тези резултати чрез
унищожаване на раковите клетки, оставащи след хирургичното лечение. Химиотерапията като монотерапия може да има особено добър ефект върху първичния меланом на уретрата, като се има предвид митотична активност на този хистологичен подтип.

месеца да се изследват урината, цитология на урината
и цистоскопия. Ако при цистоскопията се установят
лезии, те трябва да бъдат биопсирани впоследствие.
Фистулите трябва да бъдат идентифицирани и лекувани адекватно, за да се сведе до минимум заболеваемостта и спада в качеството на живот. Фистулите могат да бъдат симптом на рецидив на заболяването (57).
Образните изследвания на таза (т.е. КТ с интравенозен
контраст или ЯМР) трябва да се извършват на всеки 6
месеца до една година, за да се следи за локален рецидив или хидронефроза.

•

поддържане на стабилна хемодинамика с интравенозни водно-солеви разтвори;

Провеждане на периодични рентгенографии на гръдния кош и пълни биохимични изследвания на всеки 3
месеца първоначално за първите 2 години, след това на
всеки 6 месеца до 5 години, след което ежегодно. Повишаването на нивата на уреята и креатинина в серума
може да предполага обструктивен процес. Нова лезия,
открита на рентгенография на гръдния кош, изисква
КТ изследване на торакса за по-точна верификация
и евентуална биопсия за хистологична верификация.
Ако се потвърди метастатично заболяване, при липса
на противопоказания се започва системна химиотерапия.

•

интравенозни антибиотици;

Прогноза

•

дихателна гимнастика и ранно раздвижване;

•

профилактика на дълбока венозна тромбоза.

•

строг 24-часов контрол на баланса на течности.
При липса на адекватна диуреза се включват бримкови диуретици. Следене на нивото на К+.

•

обучение на пациента за адекватно справяне с изведените стоми;

•

постоперативна физиотерапия, особено при резекция на пубисните кости.

Пациентите от мъжки пол с рак на дисталната част на
уретрата имат значително по-голяма преживяемост,
в сравнение с тези с тумор в проксималната част. Съобщава се за излекуване при 90% от пациентите, благодарение на обикновено по-ранно диагностициране, което от своя страна пък е свързано с появата на
по-ранни симптоми (59). Проксималните неоплазми
обикновено са агресивни и изискват голяма по обем
хирургия, включваща резекция на пениса, уретрата,
скротума и срамната кост с радикална цистопростатектомия. Съобщава се, че преживяемостта при тези
тумори е между 33% и 45% (53). В Европа 5-годишната
преживяемост не се различава съществено между половете (59, 60). Фактори, които влияят отрицателно на
общата преживяемост са:

Постоперативни грижи
Общите постоперативни грижи, които са от първостепенно значение за намаляване на усложненията,
включват следното:

Проследяване
По време на проследяването на пациентите с рак на
уретрата е от особена важност да се следи при анамнезата за новопоявили се симптоми като:

•

напреднала възраст (> 65 години) и черната раса
(59, 60, 61);

•

стадий, степен на диференциация, метастази в
лимфните възли (62) и метастази (63);

•

хематурия;

•

намалено отделяне на урина;

•

симптоми на изпразване (ако уретрата е запазена);

•

размер на тумора и местоположение на тумора (63);

•

стомашно-чревни симптоми;

•

радикалност на хирургично лечение и вида на лечението (63, 64);

•

промени в навиците на червата;

•

хистология (59, 64, 65);

•

загуба на тегло и други конституционни симптоми;

•

•

болка в костите, гърба или в хълбока;

наличие на съпътстващ рак на пикочния мехур
(66);

•

неврологични симптоми;

•

локация на рецидива (уретрален срещу неуретрален) (67).

Важно е да се следят периодично басейните на таргетните лимфни възли (тазови и ингвинални) чрез
съответните образни изследвания. Периодично на 3
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При пациенти, лекувани с лъчетерапия, усложненията
включват стриктура на уретрата, радиационен цистит/

уретрит, дразнене на червата, фиброза, инфекция,
кървене и, рядко, образуване на фистула или вторичен рак. Общият риск от усложнения е около 20% (44).
Пациентите, лекувани с уретректомия или частична
пенектомия, имат по-малък риск от усложнения от
образуването на уретрална стриктура или развитие на
уретрални фистули.
Уринарната инконтиненция може да е резултат от
свръхактивност на пикочния мехур и тежка неотложност на позивите за уриниране или от увреждане на
външния сфинктер, което може да доведе до стрес инконтиненция или пълна уринарна инконтиненция.
Рецидивирането на тумора води до ерозия или абсцес
на кожата на пениса, скротума и перинеума. Некротичната тъкан на тези места може да доведе до трудно
зарастване на рани и развитие на фистули и абсцеси,
което да завърши със сепсис.
При пациенти, лекувани с радикална цистопростатектомия, усложненията включват илеус, инфекция и теч
на урината поради компрометиране на деривацията ѝ.
Процентът на периоперативна смъртност е 1-2%. Честотата на локалните рецидиви на тумора на уретрата е

приблизително 50%.
Кратко резюме на ръководствата за поведение при
рак на уретрата
Препоръките на NCCN, European Society for Medical
Oncology (EСМO) и European Association of Urology
(EAU) са следните:
1. Диагностициране:
Насоките на NCCN препоръчват насочване към специализиран център и изискват следното за диагностиката (48):
•

цистоуретроскопия, включваща изследване под
анестезия и трансуретрална резекция или трансвагинална биопсия;

•

рентгенова снимка на гръден кош;

•

ЯМР на таза с или без контраст.

Ако са налице палпиращи се ингвинални лимфни възли, трябва да се извърши КТ и биопсия на лимфните
възли (48).
Няма различия в препоръките на насоките на EAU (58).

Лечение:
Tis, Ta, T1

Насоките на NCCN препоръчват отсрочена трансуретралната резекция, последвана от
интрауретрална имунотерапия с Bacillus Calmette-Guerin (БЦЖ) в избрани случаи (48)

T2 жени

•

Насоките на NCCN препоръчват или химио-радиотерапия, или уретректомия и цистектомия
(48);

•

Насоките на EAU препоръчват да се прилага локална лъчетерапия като алтернатива на
уретралната хирургия, но да се оцени локалната токсичност. При жени с уретрални тумори
в дисталната част на уретрата, уретрално-съхраняващата хирургия е алтернатива на
уретректомията, ако отрицателните резекционни линии са налице интраоперативно (58).

Т2 мъже

Препоръките за лечение на NCCN са обобщени по-долу (48).
За пенилната уретра:
•

дистална уретректомия;

•

частична пенектомия.

Ако са налице положителни резекционни линии:
•

допълнителна хирургия;

•

химио-радиотерапия (предпочитана);

•

лъчетерапия.

За булбарната уретра:
•

уретректомия с или без цистипростатектомия.

При pT3/pT4, pN1, pN2:
•

химиотерапия;

•

хемо-радиотерапия;
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Т3/Т4

Препоръките на NCCN са обобщени по-долу (48);
За пациенти с регионални лимфни възли, стадирани cN0:
неоадювантна химиотерапия и консолидация с операция или лъчетерапия;
химио-радиотерапия (препоръчва);
лъчетерапия;
За пациенти с регионални лимфни възли, стадирани cN1/cN2:
лъче- с химиотерапия (препоръчва се при плоскоклетъчен карцином);
химиотерапия;
химио-радиотерапия, последвана от консолидация с операция;
Отдалечени метастази.
Насоките на NCCN препоръчват системна химиотерапия (48).
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТУМОРИ НА ПЕНИСА
Туморите на пениса принадлежат към редките злокачествени болести – под 1% от злокачествените заболявания
при мъжете. Най-честият хистологичен тип при 95% от случаите са плоскоклетъчните карциноми, като 50% от
тях се дължат на инфекция с човешки палилома вирус (HPV) и както другите папилома зависими тумори имат
по-добра прогноза и по-голяма чувствителност към приложените лечебни методи. Лъчечувствителността на тумора е подобна на тази на кожните, немeланомни тумори. В миналото частичната или тоталната пенектомия са
се считали за основен лечебен метод. В съвремието все повече се прилагат органосъхраняващи операции с цел
запазване на нормалната сексуална функция и доброто качество на живот на заболелите мъже. Като алтернатива
или допълнение към хирургичното лечение, при 70% от болните се прилага лъчелечение. В зависимост от размера, локализацията на тумора и статуса на регионалните лимфни възли се прилага: дефинитивно, следоперативно
и палиативно лъчелечение.
Изборът на лечение се определя от стадия и от редица прогностични фактори, посочени в осмото издание на
TNM класификацията от 2017 г. (1) (Табл. 1). По степен на значимост се делят на: основни, допълнителни и нови
в процес на изучаване, както и на свързани с тумора, с пациента и с възможностите на лечебното заведение за
осигуряване на адекватно лечение.
Таблица 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при карцином на маточнo тяло по TNM класификацията в сила от 2018 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

метастази в лимфни възли;

генитални кондиломи;

лимфноваскуларна инвазия;

Lichen sclerosis

лоша лична
хигиена

ангажиране на тялото на пениса;
Допълнителни

HPV/p16

тютюнопушене, HIV,
имуносупресия

Нови и
обещаващи

p53 (предиктивен маркер за метастази в лимфните възли), EGFR

Водещ прогностичен фактор при карцином на пениса е статусът на лимфните възли – метастатично засягане и
брой позитивни лимфни възли. Клиничното определяне е трудно поради често съпътстващи инфекции и възпалителна ингвинална лимфаденопатия, трудно разграничима от метастатична. 5-год. ОП при N0 достига до 95%,
при метастази в ингвиналните лимфни възли намалява до 76%, а при метастази в тазовите лимфни възли – до
0%. Общата преживяемост зависи от броя на метастатичните лимфни възли. Броят на метастатично ангажираните лимфни възли след ингвинална дисекция е индикатор за засягане на тазовите лимфни възли и рефлектира
сигнификантно в общата преживяемост. Lont A. et al. 2007 (2) докладват 5-год. обща преживяемост при 75,6%
от болните с 1 до 3 позитивни лимфни възли, която намалява до 8,4% при тези с 4-5 или повече метастатични
лимфни възли.
При напреднали Т3-Т4 тумори и/или недиференцирани (G3) вероятността за метастази в лимфните възли нараства над 50%. Най-широко прилаган и достъпен образен метод за оценка на лимфния статус е PET/CT. Той има
висока специфичност и чувствителност около 96%. В последните години се прилага MРТ с аплициране на лимфотропни наночастици с чувствителност 100% и специфичност 97%. Недостатъкът на този метод, спрямо PET/
CT, е възможността само за локална оценка на лимфните възли (3).
Дефинитивно лъчелечение – брахитерапия и перкутанно
При начални тумори в стадий Т1, и Т2, с размер < 4 см, N0 като алтернатива на хирургичното лечение се прилага
дефинитивно лъчелечение – перкутанно и/или брахитерапия (интерстициална или с индивидуален мулаж).
При болни в I-II стадий, които се считат за курабилни, прилагането на брахитерапия или самостоятелно оперативно лечение показват напълно съпоставими резултати по отношение на 5-годишен локален контрол и обща
преживяемост съответно 84% към 86% и 79% към 80% (4).
Брахитерапия
Интерстициалната брахитерапия, в зависимост от мощността на дозата, може да бъде с ниска, пулсираща или с
висока мощност на дозата. Брахитерапията с ниска мощност на дозата е доказала ефективността си след дълго-
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годишно прилагане. Докладвани са резултати за 5-год. ЛК (локален контрол) от 70 до 96%, а 10-год. ЛК от 70 до
80%, като на 10 г. от проследяването при 70% от болните е запазен пениса. Локалните рецидиви могат да бъдат
отстранени оперативно, те възникват на 8-10 години след проведената брахитерапия, което определя важността
от внимателно проследяване и информираност на пациентите (5, 6, 7).
Поради липса в повечето центрове на източници с ниска мощност на дозата (основно иридиева тел), дължащо
се на риска от повишено лъчево натоварване на персонала, е прилагана брахитерапия с пулсираща мощност на
дозата. Докладвани са сходни лечебни резултати при прилагане на фракции от 0,5-0,6 Gy на час, за 24 часа, до
обща доза 60-70 Gy (8).
Интерстициалната брахитерапия с висока мощност на дозата не е стандарт и все още е в проучване, като трябва
да се обърне специално внимание за хомогенността на облъчване и намаляване до минимум на горещите точки,
свързани с по-честа поява на некроза, като все още се уточняват параметрите при планирането. (9)
Лъчеви реакции при интерстициална брахитерапия
Болните остават хоспитализирани до овладяване на острите лъчеви реакции – оток на тъканите и кожни промени в облъчваната зона. Като късни лъчеви усложнения се докладват: стеноза на уретрата при 4–43% от болните,
фиброза на гланс пенис при 9%, промени по кожата (телеангиектазии при 48%, некроза при 14–23%, хипо- и хиперпигментации) (5, 6, 7). По отношение на еректилната функция се смята, че при тумори под 4 см не се оказва
негативно влияние върху нея, поради незначителна доза в кавернозните тела. (9)
Все по-често в ЛЛ на пенис карцинома се прилага брахитерапия с повърхностни мулажи. Методът е неболезнен,
лесноосъществим, не изисква анестезия и не налага болничен престой. Изработва се индивидуален макет, който
се поставя около тялото на пениса с вградени в него пластмасови тръбички, които се свързват към апарата за
брахитерапия. Прилага се при повърхностни тумори с дебелина до 5 мм. Фиг.1.

Фигура 1. Техники за провеждане на контактна брахитерапия с висока мощност на дозата
Предписва се доза от 40 Gy в 10 фракции. Все още не са разработени достатъчен брой проучвания с голям брой
пациенти, които да докладват дългогодишни резултати при болни, лекувани с повърхностни мулажи, но наши-
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те наблюдения за приемлива токсичност и непосредствен ЛК са обещаващи (11).

добра поносимост е 20-25 х 3Gy, три пъти седмично.

Перкутанно лъчелечение
При болните с T1–T2 тумори и противопоказания за
брахитерапия, поради коморбидност или локализация
на тумора (гланс пенис или препуциума), се прилага
дефинитивно перкутанно лъчелечение. Докладва се
5-год. ЛК при 62% от болните, свободен от рецидиви
период при 51% и обща преживяемост при 88% (12). В
проучване на университета в Торонто при болни с Тis
карциноми прилагането на дози, еквивалентни на 60
Gy чрез перкутанно ЛЛ, включително и повърхностна
рентгентерапия, водят до 14 г. безрецидивно проследяване при неинвазивни карциноми на препуциума и
гланса (13). Фиг. 2 показва отличния козметичен резултат при повърхностната рентгентерапия. При рецидивиралите болни с инвазивни карциноми успешно е приложена ампутация, като при 60% е запазен
органа. Общо специфичната раково свързана 5-год.
преживяемост при всички инвазивни карциноми на
пениса, излекувани с ЛЛ или с ампутация след рецидив, достига 78 %.

Фигура 3. Имобилизация на тялото на пениса при
перкутанно лъчелечение.
Не се препоръчва профилактично облъчване на ингвинални лимфни възли при високо диференцирани
карциноми без наличие на лимфоваскуларна инвазия
в стадии Tis, Ta, T1a.
При болни с умерен T1b, G1-2 и висок риск T2-T1b,
G3-4 се препоръчва лъчелечение за областта на ингвиналните лимфни възли с доза от 45 Gy в 25 фракции.

Фигура 2. Резултати след повърхностна рентгентерапия при карцином на гланса
Планираният мишенен обем включва първичния тумор с 2 см осигурителна зона. В миналото най-често се
е прилагало облъчване с ускорени електрони, поради
което се е използвал болус върху тумора. В последните
години все по-често лъчелечението се провежда с фотонно лъчение. За имобилизация на пениса по време
на облъчването се използва восъчен, плексигласов цилиндър или приспособления от дунапрен с височина
тялото на пениса (Фиг. 3.) За областта на първичния
тумор се предписват дози от 65–70 Gy в 32-35 фракции.
Често използвана схема при трудно подвижни болни с
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При болни в стадий T3–T4 или N+ ингвинални лимфни възли се провежда облъчване за областта на тазовите лимфни възли – тип обратен игрек. В зависимост от
възрастта и общото състояние на болните, както и от
степента на малигненост на тумора, горната граница
на планирания обем може да започне от долния край
на сакроилиачните синхондрози вместо от нивото на
промоториума. Клиничният мишенен обем (CTV) за
областта на малкия таз и ингвиналните лимфни възли
включва външните и вътрешните илиачни лимфни
възли, пресакралните лимфни възли до ниво S2-S3,
обтураторни лимфни възли и ингвиналните лимфни
възли двустранно. Планираният мишенен обем (PTV)
представлява CTV с осигурителна зона от 0,5-0,7см.
При тези болни се провежда едновременно лъче-химиолечение с цисплатина.
Следоперативно лъчелечение
При дефинитивно перкутанно лъчелечение на Т3-4 тумори или N+ лечебните резултати са незадоволителни,

сравнени с тези при болни, провели оперативно лечение и последващо следоперативно облъчване. Достигнатият 5-годишен локален и регионален контрол след
дефинитивно ЛЛ е съответно 36% и 18%, докато при
болните, провели оперативно лечение и адювантна лъчетерапия, е 57% и 48%. С цел подобряване на лечебните резултати при тази група болни се препоръчва
съчетаване на хирургично лечение с лъчелечение (14).
Показания за следоперативно лъчелечение са: близка
или положителна резекционна линия и метастази в
лимфните възли с или без лимфноваскуларна инвазия или екстракапсулно разпространение. При около
20% от болните с метастатични ингвинални лимфни
възли се установяват метастази в тазовите лимфни
възли. При > 1 метастатичен лимфен възел с екстракапсулно разпространение се препоръчва лъчелечение за областта на тазовите и ингвиналните лимфни
възли с доза от 45-50 Gy в 25 фракции. Повишаването
на дозата до 54 Gy зависи от броя на метастатичните
лимфни възли, резекционната линия, наличието на
екстракапсулно разпространение или персистенция.
Дозата в ложето на първичния тумор се свръхдозира
до 60-66 Gy. При болните с метастатични лимфни възли с екстракапсулно разпространение и/или близка
резекционна линия се провежда едновременно лъче-химиолечение (15).
Като странични ефекти от проведеното лъчелечение
се посочват: кожни промени (телеангиектазии, атрофия, некроза, хиперпигментации, хипопигментации),
стеноза на уретрата, фиброза на гланс пенис. Телеектазиите и склерозата са чести, но не влияят върху качеството на живот, за разлика от по-рядко появяващите се уретрална стеноза и некроза. Некрозата е важен
страничен ефект поради дългосрочната болка, до която може да доведе, както и до трудното различаване
между „чистата“ некроза и тази, свързана с персистенция или локален рецидив. При неповлияване с локална противовъзпалителна и перорална антибиотична
терапия е уместно провеждане на биопсия за уточняване на диагнозата (16).
Палиативно лъчелечение
Провежда се за първичния тумор при иноперабилни
напреднали тумори или при кървене, болков синдром
или далечно метастазиране. Прилагат се най-често
следните схеми: 5 х 4Gy и 10 x 3 Gy. При болни без далечно метастазиране и добър туморен контрол, оценен в края на облъчването или след 20-30 дни пауза, се
продължава лъчелечението до дефинитивна доза. При
селектирана група болни с олигометастатична болест
и стабилна болест на първичния тумор се прилага радиохирургия.
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първа степен, диагностициран с карцином на простата, и петкратно с двама родственици от първа степен,
както и при наследствени синдроми като наследствен
рак на гърдата и яйчника или Lynch-синдром.
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EПИДЕМИОЛОГИЯ
Карциномът на простатата (КП) е най-честoтo злокачественo заболяванe и втората най-честа причина за
смъртност, свързана с рак при мъжете в Съединените
щати. През 2013 г. с карцином на простата са диагностицирани около 238 590 мъже и са отчетени 29 720
смъртни случая в резултат на болестта.
Честотата на клинично агресивното заболяване варира географски за разлика от честотата на безсимптомните тумори, което предполага влиянието на факторите на околната среда в етиологията на карцинома на
простата. Изследванията на японските имигранти в
САЩ показват, че честотата на карцинома на простатата се увеличава след имиграцията.
В България простатният карцином заема второ място
по честота на заболеваемост от злокачествени болести сред мъжете (16% за 2017-та година, 2 370 случая).
Смъртността за същата година в резултат на заболяването възлиза на 963 случая, което го поставя на 3-то
място по смъртност след карцинома на белия дроб и
на дебелото черво.
ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ
Семейна история/наследствен рак на простатата.
Само малка субпопулация от пациенти имат истинска
наследствена форма на простатния карцином, която се
изразява в по-ранен дебют на заболяването с около 6
години, но агресивността, както и клиничният му ход,
не се различават от тези при ненаследствената форма. Рискът се увеличава двукратно при родственик от

Герминативни мутации. При проучвания на целия
геном са установени повече от 100 общи суспектни локуси, вероятно имащи отношение към риска от простатен карцином. Изследване на Giri et al. на пациенти
с простатен карцином, неселектирани по наличие или
липса на метастази, показва, че при 15,6% от пациентите с ПК се установяват патогенни варианти на изследваните гени BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2,
PMS2, MSH6, EPCAM, ATM, CHEK2, NBN и TP53, а
10,9% от мъжете имат герминативни патогенни варианти на ДНК репаративните гени. Патогенни варианти
са идентифицирани най-често в BRCA2, CHEK2, ATM
и BRCA1. Gleason score 8 и по-голям се асоциира с наличие на патогенни варианти на ДНК репаративните
гени (OR 1.85 [95% CI: 1.22-2.80], p = 0.004).
В проучването IMPACT (Identification of Men With a
Genetic Predisposition to ProstAte Cancer) се докладва, че мъжете с мутация в BRCA2 гена се асоциират
с по-висок риск от ПК, по-ранна възраст при диагностициране и по-голяма честота на клинично значимите карциноми на простатата в сравнение с тези, които
не са носители на мутацията. Носителството на мутация в BRCA1 гена остава неясно, но не се установява
разлика във възрастта, а в диагностицирането или характеристиките на тумора при носители срещу пациенти без носителство на BRCA1 мутация.
Възраст. Рискът се увеличава прогресивно с възрастта, като около 70% от случаите са при мъжете над
65-годишна възраст.
Раса. Расовото разпределение по отношение на честотата показва, че тя е най-висока при афроамериканците в сравнение с белите мъже. Честотата сред жълтата раса е по-ниска, отколкото сред бялата. Въпреки
че смъртността намалява както при бялата, така и при
черната раса, тя остава два пъти по-висока при афроамериканците в сравнение с другите раси. Установено
е, че младите афроамериканци имат нива на тестостерона с 15% по-високи от тези при младежите от бялата
раса. Също така изследвания показват, че 5-алфа редуктазата е в по-активна форма при афроамериканците
в сравнение с белите. Това води до хормонална разлика в нивата, която предполага и по-високата честота на
рака на простатата.
География. Рискът е най-нисък в Азия, а най-висок в
Скандинавските страни и САЩ.
Хранене. Прекомерната консумация на алкохол, както
и пълното въздържание от него се асоциират с повишен риск от ПК. Същото важи за концентрациите на
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витамин D. Слаба корелация на честотата на ПК се
установява с прекомерната консумация на белтъци
с млечен произход. Консумацията на червено месо и
животински мазнини не се свързва с по-висока честота на карцинома на простатата по данни на мащабен
метаанализ. Консумацията на кръстоцветни зеленчуци, соеви продукти и ликопен, съдържащ се в доматите, може да има предпазваща функция.
Метаболитен синдром. Артериалната хипертония (p =
0.035) и обиколка на талията над 102 см (p = 0.007) се
асоциират със сигнификантно по-висок риск от карцином на простатата.
Обезитет: проучването REDUCE (Reduction by
Dutasteride of Prostate Cancer Events) демонстрира корелация на обезитета с по-малък риск от нискорисков
простатен карцином (OR: 0.79, p = 0.01), но по-висок
риск от високостепенен ПК (OR: 1.28, p = 0.042).
Захарен диабет/метформин. При изследване на популационно ниво е установено, че приемащите метформин са с редуциран риск от развитие на простатен
карциноим в сравнение с пациентите, които не са се
лекувани никога с медикамента (adjusted OR: 0.84, 95%
CI: 0.74 – 0.96). В проучването REDUCE употребата на
метформин не се асоциира сигнификантно с ПК и, съответно, не може да се препоръча като мярка за превенция (OR: 1.19, p = 0.50).
Тестостерон. Употребата на тестостеронови препарати при хипогонадни мъже не се асоциира с повишен
риск от ПК. При мъже с много ниски нива на свободен тестостерон (под 10%) се наблюдава риск от ПК,
по-малък от средния за популацията (OR: 0.77).
Витамин Е/селен. Установява се обратна връзка между кръвната концентрация на селен (а още по-голяма
при концентрацията в ноктите, което се обяснява с
продължителна експозиция) с агресивните форми на
ПК. Суплементацията на селен и витамин Е обаче не
променя заболеваемостта от карцином на простатата.
Други потенциални рискови и протективни фактори. Гонореята (OR: 1.31, 95% CI: 1.14 – 1.52), работа на
нощни смени (2.8%, p = 0.030), както и тютюнопушенето (RR: 1.24, 95% CI: 1.18 – 1.31) се асоциират с повишен риск от развитие на ПК. Други фактори, смятани в миналото за свързани с по-висок риск от ПК,
като вазектомия и акне, понастоящем са отхвърлени
като такива. Има противоречиви данни по отношение
употребата на аспирин и нестероидни противовъзпалителни средства и риска от простатен карцином. Ултравиолетовата радиация намалява риска от развитие
на ПК (HR: 0.91, 95% CI: 0.88 – 0.95). Циркумцизията
има протективен ефект според едно малко проучване.
По-висока честота на еякулацията (> 21/месец срещу 4
до 7 пъти/месец) редуцира риска от ПК с 20%.

346

ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
Инхибитори на 5-α редуктаза
Две клинични проучвания оценяват способността на
5-α редуктазните инхибитори за предотвратяване на
карцинома на простатата при асимптоматични мъже
на възраст над 50 години. В проучванията на Prostate
Cancer Prevention и REDUCE се оценява ефектът съответно на финастерид и дутастерид за профилактика
на простатния карцином, като се сравняват с плацебо.
И в двете проучвания се установява честота на злокачествено заболяване на простатата сред лекуваните в
активните рамена съответно 18,4% и 22,8%, постигайки статистически значима разлика от около 6% с контролните рамена (P < 0,001).
И двете терапии са одобрени за симптоми, свързани с
доброкачествена простатна хиперплазия, но не са одобрени за профилактика на КП.
И в двете проучвания за превенция се забелязва увеличение на процента на агресивните тумори (7 до 10
по скалата на Gleason) при пациенти, лекувани със
съответните инхибитори на 5-α редуктаза в сравнение с тези, приемащи плацебо. Последвалите патоанатомични изследвания на пробите от простатектомия
обаче не потвърждават това увеличение. Без окончателно обяснение на тези резултати, ентусиазмът да се
използват тези средства за превенция на КП значително намалява. По-продължителното проследяване
вероятно ще предостави допълнителни данни, за да се
характеризират по-добре тези открития.
СКРИНИНГ
Популационният или масовият скрининг се дефинира
като системно изследване на асимптоматични мъже (в
рискова група). Цели се намаляване на смъртността,
дължаща се на простатен карцином, както и запазване
на качеството на живота. Скринингът за КП включва
тестове за нива на PSA и/или дигитално ректално туширане (DRE). Скринингът на асимптоматични мъже
е спорен. Центърът на дебата е върху това дали биологично и клинично значими ракови образувания се откриват достатъчно рано, за да се отчете намаляване на
смъртността или обратно – дали раково образувание,
открито от скрининг, ще предизвика клинично значимо заболяване, ако остане незабелязано и нетретирано. Серия от аутопсии са показали, че повече мъже
умират с КП, а не от КП и процентът на безсимптомен
карцином на простатата при мъжете около 80-годишната им възраст е приблизително 75%.
Проучването за изследване на простатата, белия дроб,
дебелото черво и яйчниците (PLCO) и Европейското
проучване за скрининг за рак на простатата оценяват
клиничните резултати, основани на скрининг срещу

липса на скрининг. Предварителните данни от PLCO
проучването показват, че процентът на смърт от карцином на простатата е много нисък и не се различава
значително между субекти, подложени на скрининг в
сравнение с тези без скрининг, при 7 до 10 години на
проследяване. Има възражение обаче, че голям брой
пациенти (50%) в контролната група са получили PSA
скрининг извън клиничното проучване.
Предварителните данни от Европейското проучване
предполагат, че PSA скринингът е свързан с намаляване на процента на смъртност от КП с 20% след средно
проследяване от 9 години.
Въпреки противоречията, PSA скринингът в САЩ е
широко разпространен. Повечето привърженици препоръчват годишен скрининг, започващ на 50 години за
мъже със среден риск и 40-годишна възраст за мъжете
афроамериканци и мъжете с фамилна обремененост
от КП.
Американската ракова асоциация препоръчва на мъжете сами да изберат дали да се подложат на скрининг
след разговор с общопрактикуващия си лекар. Обсъждат се предимствата и недостатъците на скрининга.
Сравнение на системен срещу опортюнистичен скрининг (скрининг при поискване) установява свръхдиагностика и редукция на смъртността при групата със
системен скрининг, сравнена с по-висока сръхдиагностика и маргинален ефект върху редукцията на смъртността при опортюнистичния скрининг. Препоръчваната възраст за започване на скрининг е:
•

50 години при мъже със умерено изразен риск и очаквана преживяемост поне 10 години;

•

40 или 45 години за афроамериканци или мъже с
първа степен родственици, с доказан рак на простатата преди 65 години;

•

40 години за мъже с няколко родственици от първа
степен, при които е доказан карцином на простатата в ранна възраст.

•

Следва да се предлага адаптирана към риска стратегия въз основа на началното ПСА с интервали на
проследяване от 2 години за тези в риск:

•

мъже с ниво на ПСА > 1 ng/mL на 40-год. възраст;

•

мъже с ниво на ПСА > 2 ng/mL на 60-год. възраст;

•

да се отложи проследяването на ПСА с 8 години
при тези без риск.

Мъжете с очаквана преживяемост под 15 год. не биха
имали полза от ранната диагностика. Препоръките на
Американската група по превантивна медицина (май
2018 г.) съветва асимптоматичните мъже на възраст

55-69 год. да се консултират с клиницист предварително по повод изследване на ПСА относно ползите и
вредите от него. Тази организация не препоръчва изследване на ПСА след 70-год. възраст.
ПСА (PSA, простатно-специфичен антиген)
PSA е серумен биомаркер, за който е характерна органна специфичност, но не и ракова специфичност.
Може да бъдат установени завишени стойности на
маркера при доброкачествена простатна хиперплазия,
простатит и други немалигнени състояния. За клиничната практика горната граница на нормата е 4 ng/
ml. Последващи изследвания обаче показват, че такава
граница не може да гарантира липсата на простатен
карцином. Логично е, че при завишаване стойностите
на PSA расте и вероятността от наличие на простатен
карцином. При стойности на PSA 1 ng/ml вероятността за карцином е около 8%. При стойности на PSA
между 4-10 ng/ml или т.нар. „сива зона“ вероятността
нараства на около 25%, като при стойности над 10 ng/
ml вероятността е още по-голяма.
Въпреки че карцином на простатата може да се диагностицира и при стойности на PSA под 1 ng/ml, експертите не препоръчват биопсия на простатата, освен
ако PSA не показва тенденция към завишаване. Някои
използват за долна граница 2,5 ng/ml, докато други изчакват стойности 3 ng/ml и над нея.
Различни измервания на PSA се използват в клиничната практика за повишаване акуратността за намиране
на карцином на простатата като скорост на нарастване (PSA velocity), време до удвояване на PSA (doubling
time), плътност на PSA (density) и процентно съотношение на свободен/тотален PSA.
Плътността на PSA (density) представлява съотношение на нивото на серумния PSA към обема на простатната жлеза. По-високата стойност на показателя
насочва към по-висок риск от клинично значим простатен карцином. Скоростта на нарастване на PSA (PSA
velocity) представлява абсолютното годишно увеличение на серумния PSA и се измерва в [ng.mL/год]. Скоростта на удвояване на PSA (PSA doubling time) измерва експоненциалното нарастване на маркера с течение
на времето. Съществуват редица стандартизирани
калкулатори за обективна оценка на този показател,
използвайки различни периоди на проследяване на
серумните нива на маркера за изчисление на показателя, като най-често използваният интервал е 3 месеца.
И двата показателя за кинетика на PSA (скорост на нарастване и удвояване) имат важна прогностична роля
при лечение на заболяването, но са лимитирани по отношение диагностиката поради редица фактори – общия обем на простатата, ДПХ, различните интервали
на измерване на серумния PSA, нарастване/намалява-
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не на показателите за кинетика на PSA с времето.
Съотношението свободен/тотален PSA (f/t PSA) дава
информация за риска от простатен карцином при PSA
под 10 ng/mL. При стойности над посочената или при
проследяване на вече доказан КП няма реална клинична полза. В клинични проучвания простатен карцином е биопсично доказан при мъже със стойности
на PSA 4-10 ng/ml в 56% при f/t PSA < 0.10 и едва в 8%
при f/t PSA > 0.25.
Съществуват редица валидирани биомаркери, оценяващи риска от наличие на простатен карцином.
Такива биомаркери, базирани на кръвни проби, са:
PHI; 4K score; IsoPSA. Уринни биомаркери са: PCA3;
SelectMDX; Mi Prostate score (MiPS); ExoDX. Тестове
за селектиране на пациенти, подходящи за повторна
биопсия на простатата са: Progensa-PCA3, SelectMDX
DRE, 4K score и PHI.
ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ
Пациентите с локално заболяване могат да бъдат
асимптомни или да имат дизурични оплаквания, подобни на тези на доброкачествена хипертрофия на
простатата. Мъжете с локално заболяване понякога
имат хематурия. Симптомите на метастазиралото заболяване включват болка в костите и загуба на тегло.
Компресията на гръбначния мозък е рядко, но сериозно усложнение на метастатичното заболяване.
ПРЕГЛЕД И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИЙ
Биопсия
Анормалното PSA и/или ректалното туширане (DRE)
следва да бъде последвано от трансректален ултразвук
с биопсия. Исторически, PSA > 4 ng/mL е бил прагът
за биопсия, но последните данни показват, че се установяват случаи на простатен карцином и при по-ниски нива на PSA. През последните години се постави
по-голям акцент върху нормите за повишаване на PSA
като задействащ механизъм за биопсия. Отрицателната биопсия е основание за нова оценка след 6 месеца с
повторна биопсия, ако е необходимо.
Патология
95% от простатните карциноми са аденокарциноми.
Аденокарциноми възникват в периферната зона на
простатата при приблизително 70% от пациентите.
Хистология за сарком, лимфом, дребноклетъчен и
преходен карцином на простатата са рядкост. Простатната интраепителиална неоплазия (PIN) и вероятно пролиферативната възпалителна атрофия (PIA) се
считат за прекурсорни лезии.
Задължителните елементи на патологичния репорт
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включват: тип на карцинома, първична и вторична
степен по Глийсън (Gleason grade) за всяка биопсия и
общо; процентът на високостепенен карцином (highgrade) общо; разпространение на карцинома (в мм
или %) за всяка биопсия; ако е налична информация
за екстрапростатно разпространение, лимфоваскуларна инвазия, крибриформени структури, периневрална
инвазия; степен по ISUP/ Gleason grade group общо;
при таргетирани биопсии – агрегирана степен по ISUP
със степента на high-grade карцином за всяка таргетирана локализация; при негативна за карцином биопсия – наблюдаваната специфична доброкачествена
патология, напр. фибромускуларна хиперплазия или
грануломатозно възпаление при наличие на такива.
Първичните и вторичните степени на Глийсън се определят от хистологичната структура на биопсираната
тъкан. Първата степен обозначава доминиращия хистологичен модел, а втората представлява по-голямата
част от недоминиращия модел или фокална област с
висока степен. Първичната и вторичната степени варират от 1 (добре диференцирана) до 5 (слабо диференцирана). Комбинираните степени съдържат степента на Глийсън – GS (диапазон от 2 до 10). Това не
играе никаква роля при преоценката на GS, след като
лечението е започнало.
Съвременните препоръки за лечение на локализиран,
локално авансирал карцином на простатата, ПК след
радикална простатектомия и рекурентен ПК се базират на прогнозата, която се определя чрез стратификация на риска. Схемите за класификация на риска имат
прогностично значение, но няма доказателства за тяхното предиктивно значение към определен вид лечение. Най-широко използвани сред клиничните проучвания са рисковите групи на D’Amico и NCCN. Същите
влизат в съображение при изготвяне на международните препоръки за лечение на простатен карцином
що се отнася до избора на консервативно лечение,
радикално лечение, използването на краткосрочна терапия с андрогенна депривация (ST-ADT) или дългосрочна АДТ (LT-ADT) на базата на експертни мнения.
При класификациите по D’Amico и NCCN рискът се
изчислява, като се вземе предвид сумата по Gleason,
предлечебното ниво на серумния PSA и анатомичния
стадий Т. При CAPRA score се използват за формиране на оценката на риска предлечебните стойности на
PSA, възрастта на която е диагностицирано заболяването, клиничният стадий Т и процентът на туморната
тъкан от биопсията, като крайният резултат е сбор от
отделните оценявани елементи и се интерпретира по
следния начин: сбор 0-2 определя нисък риск; сбор 3-5
определя междинен риск и сбор 6-10 определя висок
риск на заболяването.

Таблица 1.

349

Глобалната оценка на степента по ISUP (International Society of Urological Pathologists) степенува простатните карциноми според тяхната рискова група/агресивност в 5 групи – от 1 (най-малко агресивни) до 5 (най-агресивни).
ISUP grade group 1 включва случаите на простатен карцином с Gleason grade 6 (3+3), които са единствените с нисък риск. В ISUP grade group 2 влизат карциномите с Gleason score 7 (3+4), а в ISUP Grade group 3 – тези с Gleason
score 7 (4+3), като между тях се намира границата на средния риск с благоприятна и неблагоприятна прогноза. В
Grade group 4 влизат карциномите на простатата с Gleason score 8 (висок риск), a в 5-тата група по ISUP – високорисковите Gleason score 9 и 10.
Таблица 2.
Съществуват няколко достъпни прогностични биомаркерни тестове, базирани на тъканни проби, които
значимо подобряват прогностичната точност при
идентифициране на мъже в нисък риск, подходящи за
активно наблюдение, и такива, изискващи лечение с
куративна цел, както и допринасят за насоката за терапевтично поведение след радикална простатектомия. Такива тестове, валидирани в големи ретроспективни проучвания, са: OncotypeDx, Prolaris, Decipher,
Decipher PORTOS и ProMark. Поради липсата на големи проспективни проучвания, доказващи ролята на тези
тестове при построяването на терапевтичната стратегия, тяхната употреба не се препоръчва рутинно, а при селектирани групи от пациенти, резултатът от тестването на които би дал отражение върху последващото лечение.
Например, при пациенти в среден риск с благоприятна прогноза, които биха били показани за активно наблюдение, или пациенти със среден риск и неблагоприятна прогноза, планувани за лъчелечение, при които може да се
обмисли интензифициране на лечението с добавяне на ендокринна терапия. (Табл. 3.)
Таблица 3. Първоначален риск при клинично напреднало заболяване

Визуална диагностика
Трансабдоминалното УЗ изследване има ограничено приложение при рака на простатата, основно за измерване
на обема на простатата и изчисляване на т.нар. „плътност“ (dencity) на простатно-специфичния ангиген (PSA).
Трансректалното УЗ има значително повече възможности, като позволява идентифициране и локализиране на
суспектни лезии и осигурява навигация за биопсия. Обещаваща техника е еластографията, при която се оценява
степента на деформация на структурите под въздействие на механична сила. Това позволява да се диференцират
ригидните, богати на строма, малигнени нодули в периферната зона. При туморите в транзиторната зона техниката не е толкова ефективна, поради честото наличие на ригидни бенигнени нодули при предимно стромален
вариант на простатна хиперплазия (BPH).
Мултипараметричната МРТ е неинвазивен метод на избор за скрининг, стадиране и оценка на ефекта от лечението при рака на простатата. Протоколът за изследване задължително включва морфологични Т2 образи с висока
резолюция, DW образи с висока резолюция и динамично контрастно изследване. При скринингово изследване се
използва системата PIRADS за класифициране на нодулите в простатата, като лезиите с PIRADS 1 и 2 са с бенигнена характеристика, с PIRADS 4 и 5 са вероятно малигнени, а с PIRADS 3 –гранични, като различните МР техники имат различна тежест („доминатни“ или „допълнителни“ образи) в зависимост от локализацията на лезията – в периферната или транзиторната зони. В описанието на МРТ изследването се включва сегментна карта, на
която се отбелязва локализацията на нодулите. Това позволява провеждане на насочена биопсия и намалява броя
на фалшиво негативните биопсии. При биопсично доказан карцином на простатата цел на МРТ изследването
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е TNM стадиране, което е условие за адекватен избор
на терапия. В рамките на изследването задължително
се оценяват регионалните лимфни възли до нивото на
бифуркацията на аортата. Оценката се базира не само
на размера, но и на установени морфологични критерии за малигненост на лимфните възли, които включват контурите, формата и структурата, вкл. наличие
на мастен хилус. В обема на изследването за стадиране
трябва да бъдат обхванати костите на тазовия пръстен
и дисталните лумбални прешлени за изключване на
огнища на хематогенна дисеминация, които се идентифицират най-добре на Т1 и DW образите. Друго
основно приложение на мултипараметричния мегнитен резонанс е проследяване на ефекта от лечението
– хирургия, радио-, хормоно- и химиотерапия. Тук
при идентифицирането на локален рецидив техниката
с най-голямо значение е динамичното контрастно изследване – доминантна техника. Значимо по-редки са
другите видове тумори и тумороподобни заболявания
на простатата (първично стромален простатен тумор,
грануломатозен простатит и др.). При тях се използва
идентичен МРТ протокол.

при всички симптоматични пациенти, независимо от
стойността на PSA и ISUP групата.

За стадиране на нодалния статус в съображение влизат компютърната томография на коремната област и
малкия таз, както и мултипараметричният MRI.
Choline PET/CT при определяне на нодалния статус на
пациенти с ПК демонстрира чувствителност и специфичност, съответно 62% и 92%, като чувствителността
при пациенти с висок риск достига 50%, а при мъже с
много висок риск на заболяването – 71%. При сравнение със същите параметрите на MRI Choline PET/CT
не показва убедително превъзходство. Поради ниската чувствителност на метода, не се достига клинично
приемлива диагностична точност за определяне на
N-статуса.
Простатно-специфичният мембранен антиген (PSMA)
PET/CT използва различни рафиофармацевтици,
най-често използваните от които са 68Ga и 18F. PSMA
е атрактивен таргет за изследване заради специфичната си експресия в простатната тъкан, въпреки че
такава се установява и в други непростатни малигнени и бенигнени процеси и може да доведе до фалшиво позитивни находки. В метаанализ на 37 статии
се докладва специфичност и сензитивност на 68Ga
PSMA PET/CT – съответно 99% и 75%, което го прави
по-подходящ метод за установяване на нодалния статус в сравнение с MRI, КТ на коремни органи с контраст и Choline PET/CT. Лимитиращ фактор за метода
е разделителната способност на PET (около 5 мм), което е предпоставка за фалшиво негативен резултат при
лимфни възли под този размер.
Целотелесната костна сцинтиграфия с 99 mTc e
най-широко използваният метод за детекция на костни метастази при пациенти с простатен карцином със
специфичност и сензитивност съответно 82% и 79%. В
клинични проучвания се установява, че преобладаващ
модел 4 по Gleason е силен предиктор за позитивна
костна сцинтиграфия. ЦКС следва да бъде проведена

При кандидати за локално лечение, костно сканиране
е показано за пациенти с болки в костите, T3 или T4,
GS > 7 или PSA > 10 ng/mL. Няма клинично доказателство, че изходното костно сканиране подобрява преживяемостта при пациенти с по-добри прогностични
фактори.
Изходните лабораторни тестове включват пълна кръвна картина, ниво на креатинин, PSA (ако все още не е
направено), ниво на тестостерон и алкална фосфатаза.

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ:
•

стадий при диагностициране;

•

степен по Gleason/ISUP Grade group;

•

ниво на PSA;

•

брой ядра и процент на всяко участващо ядро;

•

възраст при диагностициране.

TNM СТАДИРАНЕ (American Joint Committee on
Cancer/AJCC) – версия 8 от 2017 г.
Клинична Т категория (cT):
TX – Първичният тумор не може да бъде оценен.
T0 – Няма първичен тумор.
T1 – Клинично незначим тумор, не се палпира.
T1a – Инцидентна хистологична находка, ≤ 5% от резецираната тъкан.
T1b – Инцидентна хистологична находка, повече от
5% от резецираната тъкан.
T1c – Тумор, доказан с пункционна биопсия на простатата, поради завишен PSA; туморът се намира в единия или двата лоба, но без да се палпира.
T2 – Палпируем тумор, ограничен в простатата (вкл.
инвазия в апекса или в простатната капсула, но без да
я преминава).
T2a – Туморът обхваща половината или по-малко от
единият дял.
T2b – Туморът обхваща повече от половината от единия дял, но не повече от един дял.
T2c – Туморът обхваща и двата дяла.
T3 – Ектрапростатен тумор, проникващ през простатната капсула, но без да инвазира съседни структури и
не е фиксиран.
T3a – Туморът излиза извън капсулата – от едната или
двете страни.
T3b – Туморът засяга семенно (ите) мехурче (та).
T4 – Туморът е фиксиран и обхваща съседните структури, различни от семенните мехурчета – мехурна
шийка, външен сфинктер, ректум, леваторни мускули,
тазова стена.
Патологичнa категория (pT):
(липсва pT1 стадий)
pT2– Ограничен в органа процес.
pT3 – Екстрапростатно засягане.

351

pT3a – Екстрапростатно разпространение или микроскопично засягане на мехурната шийка.
pT3b – Инвазия на семенно(ите) мехурче (та).
pT4 – Туморът е фиксиран или инфилтрира съседните
структури, различни от семенните мехурчета – мехурна шийка, външен сфинктер, ректум, леваторни мускули, тазова стена.

Патологичен стадий на регионалните лимфни възли
(pN):

Лимфни възли N категория

M0 – Няма далечни метастази.
M1 – Далечни метастази.
M1a – Метастази в нерегионални лимфни възли.
M1b – Метастази в костите.
M1c – Метастази на други места с или без костни метастази.

Клинично стадиране на регионалните лимфни възли
(cN):
NX – Регионалните лимфни възли не могат да се оценят.
N0 – Липсват метастази в лимфните възли.
N1 – Метастази в лимфните възли.
Регионалните лимфни възли са тези в таза по хода на
илиачните съдове и обтураторната ямка. Те могат да се
оценят само ако се отстранят по хирургичен път или
чрез насочена ултразвукова биопсия.

pNX – Регионалните възли не са отстранени.
pN0 – Липсват позитивни лимфни възли.
pN1 – Метастази в регионалните лимфни възли.
M категория (метастази):

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Терапевтичната стратегия при пациенти с локализирано заболяване се изгражда на базата на рисковата
стратификация, общото състояние на пациента, неговите съпътстващи заболявания и очакваната продължителност на живота (>/<10 години).

Таблица 4.

Варианти за лечение на локализиран ПК. РТ може да включва EBRT или брахитерапия (обикновено се запазва за
избрани пациенти със средно или нискорисково заболяване), или комбинация от двете в някои високорискови
случаи.
Активно проследяване/наблюдение
Активното проследяване и наблюдението са двата консервативни подхода за поведение при нискорискови локални простатни карциноми с цел да се избегне свръхлечението на тези пациенти, които нямат нужда от незабавно
локално лечение. Има принципна разлика в двата подхода. Активното проследяване включва регулярно проследяване, което се изразява в измерване на PSA, клиничен преглед, провеждане на mpMRI на малък таз и повторни
проследяващи простатни биопсии, с цел установяване на подходящия момент за локално лечение с куративна
цел и избягване на нежеланите явления, свързани с лечението, ако то не е наложително.
Наблюдението пък представлява консервативен подход на терапевтично поведение при пациенти, преценени
като неподходящи за провеждане на дефинитивно лечение още от поставянето на диагнозата и които биват клинично „наблюдавани“ за поява на локална или системна симптоматична прогресия на заболяването, налагаща
палиативен подход на лечение с цел запазване качеството на живот.
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Таблица 5.

За мъже на възраст от 60 до 75 години, с > 10-годишна очаквана продължителност на живота или с ниска степен
(GS ≤ 6), T1c-T2а тумори, активното проследяване е разумна алтернатива на незабавната локална терапия.
Мъже на възраст от 50 до 60 години със същите характеристики и тумор с нисък обем (< 3 ядра, < 50% от всяко
засегнато ядро) могат да бъдат кандидати за активно наблюдение. За пациенти с < 10-годишна продължителност
на живота процентът на смъртност от КП е много нисък и локалната терапия може да не е подходяща.
Хирургия
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ПРОСТАТАТА. РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ
Абсолютни индикации:
•

при пациенти в стадий T1b-T2, Nx-N0, M0 и очаквана продължителност на живота > 10 години.

Относителни индикации:
•

пациенти с голяма продължителност на живота в
стадий T1a;

•

пациенти в стадий T3a, сбор по Глисън > 8 и PSA <
20 ng/mL.

Когато се говори за хирургично лечение на рака на
простатата се има предвид радикалната простатектомия. Тя включва оперативно отстраняване на простатата, заедно с капсулата, премахване на семенните мехурчета и регионалните лимфни възли и може да осигури на болния излекуване. Тазовата лимфна дисекция
се предприема след като се установи, че има висок
риск от прогресия на заболяването. Ако се прецени,
че трябва да се извърши, се премахват всички лимфни възли по хода на илиачните и обтураторни съдове,
като общият брой на отстранените лимфни възли не

трябва да е по-малък от 20. Това е т.нар. „разширена
лимфна дисекция“. При нисък риск – PSA > 10 ng/mL
и високо диференциран карцином, тазовата лимфна
дисекция може да се пропусне, тъй като вероятността
от рецидив на заболяването е под 5%. Умерено диференцираните с ниски стойности на PSA се преценяват
допълнително, в зависимост от броя на бодовете от
простатната биопсия с наличие на карциномни клетки. В клиничната практика не се препоръчва извършването на ограничена (малка по обем) тазова лимфна
дисекция. Радикалната простатектомия може да се извърши по три основни начина:
Радикална простатектомия с разрез (класически вариант);
Радикална простатектомия по лапароскопски метод;
Радикална простатектомия с робот Да Винчи.
Независимо от хирургическия прийом за извършване
на радикалната простатектомия тя има основни етапи,
които следват един след друг. След достъпа до простатната жлеза ретросимфизарно се премахва мастната
тъкан над нея, отпрепарира се ендопелвичната фасция и се прерязва двустранно. Отпрепарира се апекса
на жлезата и прилежащият над нея дорзален венозен
плексус, който се прошива с атравматична лигатура.
Следва отпрепариране на основата на простатната
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жлеза откъм пикочния мехур, като се оформя мехурната шийка и преминаващия през нея катетър. Мехурната шийка се отваря и след пълното ѝ прерязване се
разделя основата на простатата от дъното на пикочния
мехур. Точно там се намират ампулите на двата семепровода, разположени медиално, и двете семенни мехурчета, разположени латерално от тях. При отпрепарирането на дъното на пикочния мехур и отделянето
на простатната жлеза трябва да се внимава да не се наранят дисталните части на двата уретера. Всички малки кръвоносни съдове в тази област се забелязват лесно и се прерязват с помощта на хармоничен скалпел.
Следва прерязване в хоризонтална посока на фасцията на Денонвил и проникване между средната и предна
част на простатата и ректума. Внимателно се отпрепарират зоните на съдово-нервния сноп в дясно и ляво и
при възможност се запазват. Следва отпрепарирането
на апекса на жлезата и оформянето на достатъчно дълъг уретрален чукан, чрез който се съединява новооформената мехурна шийка. Последната се реконструира
с помощта на атравматичен резорбируем конец 2 или
3/0. Съществува разлика по отношение извършването
на анастомозата между уретралния чукан и новата мехурна шийка. При отворената радикална простатектомия това става с единични резорбируеми конци 2-3/0
на 5/8 обла игла, като се спазва правилото отвън-навътре и отвътре-навън. След поставянето на Фолиев катетър № 20, трипътен, възлите на конците остават извън просвета на анастомозата. При лапароскопските
и извършените с робот простатектомии анастомозата
се извършва с непрекъснат шев и след това се поставя
трансуретрален катетър за дренаж. Редно е по време
на операцията да се провери херметичността на анастомозата, като под налягане се вкарват 50-60 мл разтвор на браунол, който не трябва да изтича навън през
анастомозата. След направената операция пациентът
няколко дни има уринарен катетър, докато заздравее
новообразуваното съединение на пикочния мехур и
уретрата – обикновено 5-10 дни за лапароскопските
операции и 14-15 дни за отворените.
Радикалната простатектомия е сериозна оперативна
процедура. Затова има рискове, подобни на другите
големи оперативни процедури, които включват:
•

сърдечни проблеми;

•

тромбоза;

•

емболия;

•

алергична реакция към лекарства;

•

трудности при дишане;

•

инфекция на раната;

•

болезненост в областта на операцията;

•

по-сериозно кървене.

По време на болничното лечение е възможна появата
на инфекция с фебрилитет, а също така е възможно
по-значително кървене, което изисква кръвопреливане или повторна хирургическа интервенция.
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Специфични усложнения на радикалната простатектомия:
•

непосредствена заболеваемост или смъртност: 2%;

•

постоперативна инконтиненция от по-голяма или
по-малка степен: 10% с честа инконтиненция; до
60% изискват защитни облекла;

•

фекална инконтиненция: ретропубичен подход,
приблизително 5%; перинеален подход – 18%;

•

постоперативна импотентност – 35% до 60%;

•

бавно зарастване на анастомозата (новото съединение) на пикочния мехур и пикочната тръба;

•

обилна секреция на лимфна течност след отстраняване на тазовите лимфни възли;

•

късни усложнения: поява на стеноза (стесняване)
на анастомозата, придружено от изразено затруднено уриниране.

Инконтиненция
След отстраняването на катетъра неизбежно е отслабен контролът за уриниране и инконтиненция – неспособност да се задържа урината. Това е вследствие
от отслабения мускул на сфинктера, който е в основата на механизма на континенцията. Функцията на
контрола на уринирането обикновено постепенно се
възстановява след няколко дни. При някои пациенти е
необходимо и повече време за възстановяване на тази
функция, което е в зависимост от много различни
фактори. Във всеки случай редовното упражняване на
свиването и отпускането на мускулите на сфинктера
на тазовото дъно допринася за по-бързото възстановяване на континенцията (напр. сякаш се опитвате да
задържите урина или да предотвратите воднисто изпражнение). Такива упражнения са своеобразна рехабилитация или физиотерапия. За щастие, значителна
степен на постоперативна инконтиненция се среща
много рядко.
Еректилна дисфункция
За съжаление запазването на еректилната функция
е неуспешно при доста голяма част от оперираните.
Край простатата минават нерви и кръвоносни съдове
за пениса, които по време на операцията се нараняват.
По време на операцията хирургът може да се опита да
запази посочените нерви, но крайният резултат зависи преди всичко от агресивността и стадия на рака в
простатата. В допълнение, в случай на по-агресивна
форма на рак на простатата, не е оправдано дори да се
опита да се запази функцията на ерекция, рискувайки при това онкологичния изход на операцията, който
все пак е най-важната цел. От решаващо значение е
и състоянието на предоперативната еректилна функция, както и възрастта и мотивацията на пациента да
запази еректилната функция след операцията.
Неоадювантна терапия с андрогенна депривация
(ADT) преди хирургично лечение на простатата в рам-

ките на 3 до 8 месеца води до намаляване на стадия на
заболяването (downstaging) с по-малко случаи в стадий
pT3, намаляване честотата на позитивните резекционни граници и по-малко случаи на позитивни лимфни
възли, но не води до понижение на преживяемостта
без PSA прогресия (PSA-relapse free survival) и раково
специфична преживяемост (Cancer-specific survival),
поради което не се препоръчва като стандартна практика. Проучвания с LH-RH агонист в комбинация с
Abiraterone acetate и prednisone преди радикална простатектомия показват сигнификантно намаляване на
туморния обем и риска от биохимичен рецидив при
проследяване повече от 4 години, но са необходими
още доказателства в подкрепа на този подход преди
имплементирането му в клиничната практика.

•

Ескалирането на дозата (≥ 78 Gy), приложена приблизително в период на 8 седмици, се свързва с
по-високи нива на 10-годишния контрол на PSA,
както и на преживяемостта без метастази и туморно специфичната смъртност. Най-голяма полза
по отношение на общата преживяемост е наблюдавана при пациенти със средно- и високорисков
простатен карцином, докато при нискорисковите
такава не се установява. В ежедневната практика минимална доза от над 74 Gy, в комбинация с
хормонотерапия, се препоръчва при използване на
EBRT, независимо от рисковата група. При ескалиране на дозата, използвайки IMRT и IGRT, тежки
късни странични ефекти (степен > 3) за ректума се
наблюдават в 2-3%, а за генитоуринарния тракт в
2-5%.

•

Фокалната терапия за новодиагностициран КП, ограничен до малка площ на простатата, все още е в процес
на клинично изпитване. Тази стратегия е различна от
други терапии за локализирано заболяване, тъй като
касае насоченост само към фокална област на простатата, за разлика от цялата жлеза, с цел да се ограничат страничните ефекти. Криохирургията разрушава
КП клетки чрез сонди, които подлагат простатната
тъкан на замразяване, последвано от размразяване.
Тази процедура е свързана с високи нива на еректилна
дисфункция поради замразяване на невроваскуларния сноп. Допълнителните стратегии за фокална терапия включват термична аблация чрез лазер или фокусиран ултразвук с висока интензивност сред другите
техники. Има ограничени данни за дългосрочните
резултати от фокалната терапия. Така в повечето центрове простатните фокусни терапии са до голяма степен провеждани като спасителни (salvage) процедури.

При хипофракциониране на дозата се прилагат
по-високи от класическите дози на по-кратки интервали, като се използва разликата в капацитета
за поправка на ДНК от туморната и нормалната
тъкан. Бавно пролифериращите клетки са изключително чувствителни към прилагане на по-високи
дози на фракция. Умереното хипофракциониране
използва дози на РТ от 2.5-3.4 Gy/фракция. Този
подход е доказано безопасен, но данните по отношение на дългосрочната му ефективност все още
се очакват. Умереното хипофракциониране следва
да се прилага от опитни екипи, използвайки висококачествена EBRT с IGRT или IMRT. Ултрахипофракционирането се дефинира като РТ с доза
на фракция > 3.4 Gy. Изисква се IGRT и стереотактична телесна радиотерапия (SBRT). Степента
на краткосрочен биохимичен контрол е съпоставима с тази при стандартното фракциониране, но
съществуват опасения относно високостепенните
генитоуринарна и ректална токсичности, както и
дългосрочните странични реакции.

•

Триизмерната (3D) конформална РТ позволява
максимални дози

•

За разлика от рентгеновите лъчи, които излъчват
извън целевия обем, облъчването с протонни лъчи
фокусира почти цялата си енергия в много малка
площ, като по този начин теоретично минимизира
увреждането на нормалната тъкан.

Перкутанна лъчетерапия

•

Пациентите с микроскопски метастази на лимфни възли, диагностицирани след РП, могат да имат по-дълга
обща преживяемост (OS), ако се прилага адювантна
ADT в комбинация с антиандроген или Аbiratererone
acetate + Prednisone или самостоятелно.
Спасителната РП след РТ може да се направи в определени случаи, когато локалното заболяване е ограничено в органа. Спасителната РП, обаче, е по-трудно
изпълнима технически и е свързана с по-висок морбидитет.
Фокална терапия за заболявания, ограничени до
част от простатата

•

(EBRT) обхваща цялата простатна жлеза, често
включително и резерва от екстрапростатната тъкан, семенните мехурчета и тазовите лимфни възли.

•

Модулираната по интензитет РТ (IMRT) е тип 3D
конформна РТ, която е проектирана да се придържа още по-точно към целта.

•

Областта на лечение, като същевременно се запазва нормалната тъкан.

РТ с неоадювантна/адювантна ADT
Няколко проучвания показват, че комбинирането
на LH-RH андрогенна депривация с РТ при пациенти с високорисково заболяване подобрява общата преживяемост в сравнение със самостоятелното
приложение на РТ и стартиране на ADT при рецидив на заболяването. ADT обикновено се дава по
време на РТ и за 6 месеца при пациенти със среден
риск и до 3 години след това за пациенти с висок
риск. Тя може да се използва в продължение на 4
до 6 месеца преди РТ, за да се намали размера на
тумора и, по този начин, целевия обем на РТ.
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Таблица 6. Рискови категории при постоперативно неповлияване на PSA

среден риск. По-добрите определения на обема на
тумора и радиационната дозиметрия са направили
тази извънболнична техника по-точна.

Адювантна РТ
•

•

При преценка за провеждане на РТ след простатектомия следва да се съобразят възрастта, съпътстващите заболявания, клиничното и патологично
стадиране на заболяването, стойността на PSA,
PSADT, както и молекулярния профил от теста
Decipher. При липса на този геномен класификатор,
общите показания за използването на адювантна
РТ след РП включват позитивни хирургични граници, ангажиране на семенни мехурчета и данни за
екстракапсулално разпространение. Въпреки това,
потенциалът за излекуване с адювантна РТ варира
значително и по този начин рисковете и ползите от
адювантната РТ трябва да се оценяват във всеки
отделен случай. Силна препоръка за провеждане на
следоперативна РТ има при установими стойности
на PSA след радикална простатектомия и липса на
образни данни за далечна дисеминация. Препоръчителната доза за адювантна РТ е 64-72 Gy, приложени в стандартни фракции.
Профилактична РТ на лимфни възли не се препоръчва на пациенти с много нисък, нисък и благоприятен среден риск. При пациенти с неблагоприятен среден риск приложение на профилактична
РТ на лимфни възли може да се има предвид, ако
оценката на риска предполага агресивно протичане
на заболяването. При пациенти с високорисково и
много високорисково заболяване профилактичната РТ на лимфните възли е препоръчителна.

Спасителна РТ
•

За избрани пациенти, с нарастващ PSA (между 0,2
и 2,0 ng/ml) най-малко 6 седмици след РП и висока вероятност за ограничен локален рецидив, РТ
може да се счита за спасителна. Препоръчителната
доза отново е 64-72 Gy, приложени в стандартни
фракции.

Брахитерапия
•

Интерстициална брахитерапия с радиоактивни паладий или йод, която осигурява много по-висока
доза радиация на простатата, се прилага при пациенти с КП, ограничен в обема на жлезата, които
имат нискорискови тумори и някои пациенти със
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Комбинирана EBRT и брахитерапия
•

EBRT, последвана от брахитерапия е все по-често
използвана стратегия. Клиничните данни подкрепят безопасността и ефикасността на този подход
при подбрана популация от пациенти. Комбинацията на EBRT, последвана от високодозова брахитерапия, демонстрира сигнификантно удължаване
на степента на биохимичния, свободен от заболяване, период на 5-тата и 10-тата година в сравнение
с приложение само на EBRT (p = 0.04, 75% и 46%
срещу 61% и 39%).

•

Фракционирана високодозова брахитерапия, като
монотерапия, може да бъде предложена на пациенти с ниско- и среднорисково заболяване. Степента на PSA контрол на 5-тата година в този случай
достига 90%, с късна генитоуринарна токсичност,
степен над 3 – < 5%, и никаква или много малка
гастроинтестинална токсичност.

Усложнения от РТ
Остри:
•

цистит;

•

проктит/ентерит;

•

умора.

Дългосрочни:
•

импотентност;

•

инконтиненция (3%);

•

често изхождане (10% повече, отколкото при РП);

•

уретрална стриктура (РТ се забавя 4 седмици след
трансуретралната резекция на простатата).

СРАВНЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ
Сравняването на начините на лечение по отношение
на общата преживяемост и преживяемостта без забо-

PSA < 0,5 ng/ml се асоциира с най-благоприятна
прогноза след дефинитивна РТ. Повишаването на
PSA с над 2 ng/ml от достигнатия надир след РТ се
дефинира като биохимичен рецидив.

ляване е трудно поради различията в дизайна на изследването, подбора на пациента и техниките на лечение.
•

•

Въпреки че не е имало достатъчно рандомизирани проучвания, сравняващи РТ с РП, тези подходи имат еквивалентна преживяемост, свободна от
PSA прогресия (наричана още преживяемост без
биохимичен рецидив) при подходящо съпоставими пациенти на 5-тата година, но се различават по
вид и честота на нежеланите реакции.
Брахитерапията изглежда обещаваща, въпреки че
повечето проучвания са проведени само при пациенти в ранна фаза и заболяване в начален стадий.
Едно сравнение на 3D конформационна РТ с 125 I
импланти, при сравними пациенти, завършва със
заключението, че тези терапии имат еквивалентна ефикасност с по-високи пикочни усложнения в
групата с брахитерапия.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ДЕФИНИТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
•

•

•

Дефинитивното лечение на простатния карцином
се определя като радикална простатектомия или
радиотерапия чрез IMRT с IGRT, или ниско- или
високодиозова брахитерапия, или комбинация от
посочените, включваща и неоадювантната и адювантната терапия. Алтернативните методи като
HIFU, криотерапия или фокалната терапия не разполагат с установена валидирана граница на PSA,
която да дефинира настъпващ биохимичен рецидив и, съответно, следват основните принципи на
проследяване, валидни за класическите дефинитивни методи на лечение. Като цяло, потвърденото
повишаване на PSA след дефинитивно лечение е
признак за рецидив на заболяването.
След лечението пациентите трябва да проверяват
нивата на PSA на определени интервали. След радикална простатектомия препоръчителният интервал на измерване на серумен PSA е на 3 месеца
за първата година, на 6 месеца до третата година и
веднъж годишно след това. PSA следва да бъде неоткриваем (< 0.1 ng/ml) 2 месеца след РП. Стойност
на маркера > 0.2 ng/ml (а с още по-голяма сигурност > 0.4 ng/ml) е силен предиктор за наличие на
метастази или рецидив. Ранното проследяване на
PSADT при стойност на PSA < 0.2 ng/ml спомага за
идентифициране на кандидати за ранна интервенция.
След радиотерапия на простатата в дефинитивен
план PSA спада с по-малка скорост в сравнение с
РП. Интервалът до достигане на надир на PSA след
РТ може да достигне 3 години. Установен надир на

•

Не всеки рецидив на простатния карцином се
свързва с повишаване на стойността на PSA, като
това е особено характерно при агресивни, ниско
диференцирани карциноми. Ректалното туширане,
в комбинация с изследването на PSA, е ефективна
стратегия за проследяване след дефинитивна радиотерапия. Използването на ректалното туширане
за проследяване след РП не е ефективно и не следва
да се прилага.

•

Трансректален ултразвук, костна сцинтиграфия,
КТ, МРТ, PET/CT – изобразяващите методи нямат
място при рутинното проследяване на пациенти
след дефинитивно лечение на простатен карцином
при липса на повишение на PSA и липса на симптоматика.

ЛЕЧЕНИЕ НА МЪЖЕ С ПЕРСИСТИРАЩ PSA СЛЕД
РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ/НАРАСТВАЩ
PSA СЛЕД ЛОКАЛНАТА ТЕРАПИЯ
При 5-20% от мъжете 4 до 8 седмици след радикална
простатектомия се установяват стойности на PSA > 0,1
ng/ml, което се дефинира като персистиращ PSA след
РП. Този феномен може да се дължи на персистиращо
локално заболяване, налични далечни метастази или
наличие на резидуална бенигнена простатна тъкан. В
повечето случаи персистиращият PSA след РП се асоциира с по-авансирало заболяване (позитивни хирургични граници, патологичен стадий > Т3а, позитивен
нодален статус и/или патологична степен по ISUP > 3)
и, съответно, по-лоша прогноза за заболяването. При
пациенти с персистиращ маркер след РП едногодишната и 5-годишната преживяемост без биохимична
прогресия са съответно 68% и 36%, съпоставено с 95%
и 72% при пациенти с недоловим PSA след простатектомията. Не всички пациенти с персистиращ PSA
след радикалната хирургия обаче развиват метастази.
Около 50% от пациентите с PSA между 0.1 и 0.2 ng/ml
6-8седмици след РП са без биохимична прогресия на
5-тата година.
Чувствителността на стандартните визуализиращи техники (MRI на малък таз и целотелесна костна
сцинтиграфия), при стойности на маркера под 2 ng/
ml, е ниска. PSMA PET/CT демонстрира способност
за идентифициране на резидуална болест в 33% при
стойности на персистираш след РП PSA 0-0,19 ng/ml,
при 46% при PSA 0,2-0,49 ng/ml, при 57% при PSA 0,50,99 ng/ml, при 82% при PSA 1-1,99 ng/ml и при 97%
при PSA над 2 ng/ml.
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Таблица 7.

Обтураторните и пресакралните/мезоректалните
лимфни възли се идентифицират като най-рискови
за резидуално заболяване в клиничните проучвания,
използващи 68 Ga PSMA PET/CT за диагностика при
персистиращ PSA след радикална простатектомия.
Получената от изследването информация би била
полезна при построяване на терапевтична стратегия,
въпреки че липсват категорични препоръки за поведение при детекция на метастатично заболяване в този
случай.
Спасителната радиотерапия на простатното ложе и
регионалните лимфни възли е възможна стратегия
на поведение в случай на персистиращ PSA след РП,
въпреки че липсват рандомизирани клинични проучвания, които да докажат ползата от това. Добавянето
на адювантна ендокринна терапия за 2 години след
спасителната РТ на простатното ложе при пациенти с
pT3 заболяване и/или позитивни хирургични граници
след простатектомия води до сигнификантно удължаване на преживяемостта без прогресия.
При 27 до 53% от пациентите, преминали дефинитивно лечение за простатен карцином (радикална простатектомия или радиотерапия), се наблюдава повишаване на PSA в хода на проследяването (биохимичен
рецидив на заболяването). Докато повишаващите се
стойности на маркера като цяло предшестват метастатичната прогресия на болестта, трябва да се има
предвид, че биохимичната прогресия сама по себе си
може да бъде доста пролонгиран етап в заболяването
и не всяка доловима стойност на PSA води след себе
си автоматично клинично значимо метастатично заболяване. Съществува риск от свръхлечение на пациенти само с биохимична прогресия, която не би имала
отношение към общата преживяемост и качеството
на живот на болния. Дефиницията за клинично значима прогресия на PSA след дефинитивно лечение се
различава в зависимост от предприетия дефинитивен
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метод – радикална простатектомия или дефинитивна
радиотерапия. След РП границата на повишаване на
PSA, която има най-голяма предиктивна стойност за
метастатично заболяване, е над 0.4 ng/ml с тенденция
към продължаване на повишението. С навлизане на
по-чувствителни методи на детекция на PSA тази граница може да се окаже твърде висока. Според някои
ръководства алармиращата стойност за биохимична
прогресия след РП е над 0,2 ng/ml.
След първична радиотерапия в дефинитивен план, с
или без последваща ендокринна терапия, дефиницията на биохимична прогресия (с вероятност > 80% за
клинична прогресия) е повишаване, а PSA с > 2ng/ml
от достигнатия надир на PSA след проведеното лечение, независимо каква е стойността на надира.
Такива конкретни дефиниции не са определени за детекция на биохимичен рецидив след HIFU или криотерапия, поради липса на данни от клинични проучвания, които да валидират определена граница на PSA
след такова алтернативно лечение.
Най-правилният момент на стартиране на лечение и
изборът на терапия след биохимичен рецидив остават
предмет на дискусия, поради недостатъчните научни
доказателства за конкретни препоръки. В зависимост
от конкретния случай и множеството фактори съществуват няколко стратегии на терапевтично поведение.
•

Биохимична прогресия след радикална простатектомия (cTx cN0 M0, без проведен PSMA PET/CT):
ранната спасителна радиотерапия (СРТ) предоставя възможност за излекуване в голям процент от
случаите на пациенти с прогресиращи стойности
на PSA след РП, осигурявайки до 75% намаляване на риска от клинична прогресия в сравнение
с пациенти, които не са били подложени на СРТ.
Провеждането на СРТ при пациенти с биохимичен
рецидив повлиява общата преживяемост и свърза-

ната с рака смъртност. При пациенти с PSA-DT над 12 месеца, време до биохимична прогресия > 3 години,
< pT3a, ISUP < 2/3 (нискорискови пациенти) стратегията на активно наблюдение е адекватна опция. При пациенти с PSA-DT < 12 месеца и pGS 8-10 (високорискови) провеждането на СРТ е препоръчително. Добавянето на андрогенна депривация към спасителната РТ допълнително увеличава общата преживяемост. Видът
и продължителността на ендокринната терапия (LHRH агонист или Bicalutamide) обаче не са категорично
дефинирани. При мъже с висок риск от прогресия (PSA > 0.7, GS > 8) могат да имат полза от СРТ и 2-годишно
приложение на терапия с андрогенна депривация (ADT). При мъже с по-малък риск (PSA < 7 и GS 8) СРТ
и ADT за 6 месеца може да е достатъчна. При нискорискови пациенти (PSA < 0.5 и GS < 8) СРТ самостоятелно може да е достатъчна. Минималната доза на РТ трябва да е поне 70 Gy. Ескалиране на дозата над 72 Gy
се асоциира с по-голяма гастроинтестинална и генитоуринарна токсичност. Спасителна РТ с или без ADT
(cTx CN0/1, с проведен PSMA PET/CT): провеждането на PSMA PET/CT изследване при биохимичен рецидив
може да доведе до 65% промяна на терапевтичната стратегия в сравнение със случаите, рестадирани с конвенционалните образни техники, чрез сигнификантно намаляване на случаите с неизвестно огнище на рецидив
и увеличаване на процента на метастатичните случаи, дори при ниски нива на PSA < 0,5 ng/ml. Насочена
към метастазите терапия при rcN+ (с проведен PSMA PET/CT): включва се спасителната лимфна дисекция
и стереотактичната аблационна РТ (SABR), провеждана при пациенти с олигометастатично заболяване. При
провеждане на насочена към метастазите терапия при тези пациенти се достига сигнификантно удължаване
на раково специфичната преживяемост и се удължава времето до стартиране на системно лечение, като се
запазва качеството на живот на пациентите.
•

Биохимична прогресия след дефинитивна радиотерапия: терапевтични опции в случая са терапия с андрогенна депривация или провеждане на локални аблативни процедури. Спасителната простатектомия след дефинитивна РТ се асоциира с по-висок риск от усложнения, в сравнение с първичната радикална простатектомия, в
резултат на настъпили фибротични изменения в малкия таз след облъчването, както и затруднено зарастване
на раните след РТ. Провеждането ѝ осигурява до 82% свободна от биохимична прогресия 5-годишна преживяемост и до 53% 10-годишна такава. Спасителната простатектомия е показана за подбрана група пациенти със
следните характеристики според актуалните препоръки: нисък коморбидитет, очаквана продължителност на
живота над 10 години, PSA < 10 ng/ml преди оперативната намеса, изходна биопсична патологична степен по
ISUP < 2/3, липса на доказателства за засягане на лимфни възли или далечни метастази, изходен клиничен
стадий Т1 или Т2. Спасителната криоаблация на простатата може да се приеме като алтернатива на операцията при по-нисък риск от усложнения и съпоставима ефективност. Спасително реоблъчване на простатата
включва провеждане на ниско- или високодозова брахитерапия или стереотактична аблативна радиотерапия
(„кибернож“). Показани за провеждане на спасителна брахитерапия при биохимична прогресия след дефинитивна РТ са пациенти в добро общо състояние, изходно локализиран простатен карцином, добра уринарна
функция и хистологично доказан локален рецидив на простатния карцином. Подобни са изискванията за
приложение на SABR, като този метод е сравнително нов при лечение на локален рецидив след РТ на простатата, демонстриращ в проучванията до момента съпоставими резултати с РП, HIFU и брахитерапията. HIFU
(High-intensity focused ultrasound) е нова алтернатива на термоаблацията при пациенти с рекурентен простатен карцином след дефинитивна РТ.

•

Хормонална терапия при рецидив. Редица проучвания оценяват приложението на ендокринна терапия при
биохимичен рецидив след проведено дефинитивно лечение за простатен карцином, като резултатите варират
от висока клинична ефективност на хормонотерапията, липса на разлика между ранната, отложената ЕТ и
липсата на ЕТ, до неблагоприятен ефект от прилагането на ЕТ. Разликите се дължат вероятно на хетерогенната
група от пациенти по отношение на тяхната туморна биология, съответно агресивност на заболяването. Като
предиктивни фактори за неблагоприятен ефект от хормонотерапията са дефинирани: кастрационно-резистентен простатен карцином, наличие на далечни метастази, къс PSA-DT, висока степен по ISUP, високо PSA,
напреднала възраст и коморбидност. Липсват данни за сравнение на ефективността на различните видове
хормонотерапия в литературата. Нестрероидните антиандрогени се смятат за по-малко ефективни от кастрацията, но тази разлика не се наблюдава при неметастатични пациенти. Едно проучване доказва неинфериорност на интермитентната ADT спрямо постоянната ADT, с малко предимство по отношение на качеството на
живот, но без разлика по отношение на общата преживяемост и раково специфичната смъртност. Въз основа
на липсата на доказана ефективност и голямата вероятност за странични ефекти на хормонотерапията, тя
не се препоръчва рутинно за всички пациенти с рецидив след дефинитивно лечение на простатен карцином.
Ранна хормонална терапия следва да се предложи на пациенти с висок риск от прогресия на простатния карцином, дефиниран от къс PSA DT (< 6-12 месеца), висока изходна степен по ISUP (> 2/3) и дълга очаквана
продължителност на живота.
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На фигура 1. са посочени възможностите за лечение при биохимична прогресия при кастрационно чувствителен рак на простатата. Продължителната ADT използва многократни дози от GnRH агонисти/антагонисти, прилагани на определени интервали, за да осигури постоянно потискане на тестостерона до т.нар.
„кастрационни нива“. Орхиектомията също може да бъде опция. Интермитентната ADT използва две или
три дози терапия с андрогенна депривация, които след това се преустановяват, ако PSA спада според очакванията. Оттам PSA бавно се възстановява, изоставайки от възстановяването на тестостерона. При
избрани пациенти този подход може да се използва за облекчаване на някои токсичности на ADT. ADT често
се реиндуцира въз основа на времето за удвояване на PSA, подобно на подхода “surveillance of PSA”, описан на
фигурата.
ЛЕЧЕНИЕ НА СИСТЕМНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Всички налични към момента данни от проспективни
проучвания за лечение на простатен карцином в метастатичен и неметастатичен кастрационно-резистентен стадий са на базата на използване на класическите
изобразяващи методи – CT, MRI, целотелесна костна
сцинтиграфия. Влиянието на въвеждането на новите
по-чувствителни изобразяващи модалности върху терапията и крайните резултати от лечението на заболяването все още не е обективно оценено. Автоматичната екстраполация на наличните данни и, съответно,
препоръки за лечение на ПК, както и показанията на
отделните медикаменти, използвайки метод за проследяване като 68Ga PSMA PET/CT, не са коректни и не се
базират на доказателства.
PSA е биомаркер с голямо историческо значение за
предварителна оценка и доказване на ефикасност в
клинични проучвания. Честотата на отговор на PSA
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(PRR) се определя като процент от пациентите със
спад на PSA > 50% и това е традиционно използван
критерий. Поради различията в подбора на пациентите е трудно да се сравнят клиничните изпитвания само
с PRR. Много проучвания включват всички спадове на
PSA в „диаграма на водопада“ (Waterfall plot). Важно е
да се отбележи, че някои агенти (особено цитостатични агенти) могат да регулират възходящия или низходящия израз на PSA, независимо от неговия ефект
върху растежа на рака.
Тъй като разбирането за карцином на простатата еволюира през последните години, в контекста на новите
съществуващи терапии и по-големия опит с по-старите терапии е генериран общ консенсус от Работна
група 2 по рак на простатата (Prostate Cancer Working
Group 2 – PSWG2) относно определянето на отговора
в клиничните проучвания.
Според препоръките, нарастваща стойност на PSA не

трябва да се използва като единствен критерий за преустановяване на провежданата терапия. Освен това PSWG2
препоръчва преждевременните промени на PSA и лекото увеличение на болката да не водят до прекъсване на
лечението.
За пациенти с метастазирал карцином на простатата, обективните промени на образните изследвания (КТ и
костно сканиране) трябва да са основните критерии, използвани за оценка на прогресията на заболяването, при
липса на ясна клинична прогресия на симптомите.
За да се направи оценка на изображението, лимфните възли с диаметър по-малък от 2 см са твърде малки, за да
бъдат оценени като отговор или прогресия на заболяването.
Две нови костни лезии при костно сканиране са необходими за документиране на прогресираща болест. Установяване на нови лезии при костно сканиране трябва да бъде потвърдено от последващо костно сканиране най-малко 6 седмици по-късно, тъй като тези нови лезии може да са били налични в първото сканиране, но пропуснати
на първоначалното изображение или могат да представляват „феномен на туморно обостряне“. Ако второто и
следващите костни сканирания показват по-малко от две нови лезии и пациентът е иначе клинично стабилен,
трябва да се счита, че има стабилно заболяване.
За лечение на пациенти извън клиничните проучвания, препоръките на PCWG2 са както следва:
– рентгенографските критерии за отговор трябва да се използват за определяне на прогресията на заболяването при метастазирал КП, не единствено PSA;
– първоначалните промени при костното сканиране не са достатъчни за прекъсване на терапията; Пациентите биха могли да продължат терапията, ако последващи костни сканирания показват по-малко от две нови
лезии;
– промените в лимфните възли с диаметър по-малък от 2 см трябва да се интерпретират внимателно;
PSA трябва да се изследва, но да се интерпретира внимателно и да не се използва като единствен критерий за
преустановяване на лечението.
ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ
Медианата на преживяемост на пациенти, диагностицирани в метастатичен стадий на лечение с ADT, е 42 месеца,
като поради голямата хетерогенност на тази популация абсолютните стойности могат да варират в големи граници. Редица прогностични фактори за преживяемост са предлагани (брой и локализация на костните метастази,
наличие на висцерални метастази, степен по ISUP, PS, изходна стойност (предлечебна) на PSA и алкална фосфатаза), но малко от тях са валидирани.
„Обем на заболяването“ като потенциален предиктор е въведен от клиничното проучване CHAARTED (Chemohormonal Therapy versus Androgen Ablation Randomized Trial for Extensive Disease in Prostate Cancer) и е доказал
своята предиктивна стойност в субгрупов анализ за ползата от добавяне на РТ към ADT.
„Висок риск на метастатичното заболяване“ е термин, дефиниран в проучването LATITUDE като наличие на
поне два от следните критерии: >3 костни метастази, наличие на висцерални метастази, ISUP >4.
Таблица 8.
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Въз основа на SWOG 9346 стойността на PSA 7 месеца след стартиране на ADT разделя пациентите на 3 прогностични групи:
Таблица 9.

ТЕРАПИЯ С АНДРОГЕННА ДЕПРИВАЦИЯ (ADT)
•

ADT е основата на лечението на метастатичен КП и е златен стандарт като първа линия на лечение на метастатично заболяване от повече от 50 години. Както беше обсъдено по-рано, тя също се използва за лечение на
локализирано заболяване и в неоадювантен и адювантен план в комбинация с РТ. Клетките на простатния
карцином обикновено се повлияват от хормонални манипулации, които блокират производството на андрогени, което води до трайни ремисии и ефективно палиативно лечение. Продължителността на отговора варира от 12 до 18 месеца, като 20% от пациентите имат пълен биохимичен отговор след 5 години. В крайна сметка
се появяват клетки, резистентни на кастрация, което води до прогресия на заболяването. ADT е гръбнакът на
лечение на заболяването и въпреки прогресията на фона на андрогенната депривация, тя не бива да се спира,
а да се добавят следващите линии на лечение за кастрационно-резистентно заболяване.

Таблица 10.
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Нестероидната антиандрогенна монотерапия е доказано по-малко ефективна по отношение на общата преживяемост, клиничната прогресия на заболяването и прекратяване на лечението поради странични реакции, в сравнение с медикаментозна или хирургична кастрация.
Билатералната орхиектомия и депо инжекции на GnRH агонисти (например, леупролид, гозерелин и бузерелин)
или антагонист на GnRH (дегареликс) осигуряват еднакво ефективно потискане на тестостерона. Комбинирана
андрогенна блокада може да бъде постигната чрез добавяне на орален андрогенен рецепторен антагонист (например, нилутамид, флутамид и бикалутамид). Това обаче е противоречиво в условията на метастатично заболяване, не оказва никаква полза за преживяемостта и не се препоръчва според съвременните стандарти, отчитайки
повишаването на риска от странични явления в резултат на максималната комбинирана блокада.
GnRH агонистите първоначално увеличават нивото на гонадотропина, като причиняват преходно (~14-ден) увеличаване на тестостерона, което може да доведе до обостряне на тумора (flare – феномен). По-малкият обем на
тумора намалява риска от симптоматично обостряне. Обострянето на заболяването може да се предотврати чрез
използване на андрогенни рецепторни антагонисти (bicalutamide), които, свързвайки се с андрогенния рецептор
(AR), ефективно спират способността на AR за активиране на клетъчен растеж. Антиандроген следва да се дава
за 1 до 2 седмици преди GnRH агониста при пациенти с риск от усложнения (болка, компресия на гръбначния
мозък), свързани със стимулиране на тумора. При високорискови пациенти двустранната орхиектомия или кетоконазол могат да намалят тестостерона по-бързо.
•

При пациенти, лекувани първоначално с агонист на GnRH или само с хирургична кастрация, добавянето на
антиандроген може да доведе до спад на PSA или симптоматично подобрение при до 40% от пациентите:
– използването на GnRH антагонист (дегареликс) не засяга тумора, тъй като води до по-бързо намаляване на
тестостерона без първоначално увеличаване на серумните нива. По тази причина може да се предпочете при
първоначално лечение на мъже, диагностицирани със симптоматично метастазно заболяване.

Продължаването на супресията на тестостерон сред пациенти, развиващи CRPC, също се счита за стандартна
процедура, както при метастатично заболяване, така и при заболяване без метастази. Андрогените все още играят много важна роля за стимулиране на растежа на CRPC, както е видно от ползите, наблюдавани при добавяне
на антиандрогенна терапия от ново поколение (ензалутамид и абиратерон) при метастазирал CRPC (mCRPC).
Нивата на AR и вътреклетъчните андрогени в туморните клетки са значително повишени при тези пациенти и по
този начин се препоръчва продължаването на ADT при CRPC за неопределено време.
•

ADT, комбинирана с други агенти: При определени пациентски популации, въз основа на рисковата група,
в която попадат, или обема на метастатичния товар, терапията с андрогенна депривация може да бъде комбинирана с цитостатична терапия или с андрогенни рецепторни блокери от следващо поколение. ADT + цитостатична терапия: Комбинацията на ADT с Docetaxel (75 mg/m2 на 3 седмици, стартирайки до 3 месеца от
началото на ADT) е проучена в три големи клинични проучвания – STAMPEDE, GETUG и CHAARTED, като
и в трите първична крайна цел е общата преживяемост. Въз основа на получените данни за статистически
значимо удължаване на общата преживяемост и увеличаване на времето до прогресия при комбинирането
на ADT с Docetaxel на 1-ва линия лечение за метастатично заболяване, комбинацията следва да се счита за
стандарт при лечение на новооткрито високообемно заболяване, според критериите за заболяване с голям метастатичен обем (наличие на > 4 метастатични костни лезии, поне една от които извън аксиалния скелет или
костите на таза, или наличие на висцерални метастази) при пациенти в достатъчно добро общо състояние,
които биха понесли химиотерапия с mHSPC. Docetaxel следва да се прилага след подготовка с кортикостеро-
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ид. Продължаващата кортикостероидна перорална терапия не е задължителна. Профилактичната
употреба на G-CSF намалява риска от развитие на
фебрилна неутропения.
ADT + андрогенни рецепторни таргетни агенти (ARTA – Enzalutamide, Abiraterone acetate,
Apalutamide). Комбинирането на Abiraterone acetate
(1000 mg/ден) + Prednisone (5 mg/ден) с ADT при мъже
с метастатичен чувствителен към хормони простатен карцином е проучено в клиничните изпитвания
STAMPEDE и LATITUDE. И в двете проучвания е
достигнато статистически значимо увеличаване на
общата преживяемост при прилагане на комбинираното лечение при мъже с високорисково заболяване
съгласно критерия (> 3 костни метастази, наличие на
висцерални метастази, ISUP > 4) спрямо самостоятелна андрогенна депривация. Вторичните крайни цели
– PFS, време до радиографска прогресия, до поява
на болка и до стартиране на химиотерапия също са в
полза на комбинацията. Трябва да се има предвид, че
два пъти повече пациенти са прекратили лечението в
комбинираното рамо в резултат на нежелани явления,
в сравнение с контролното рамо. Въз основа на данните от тези проучвания, комбинацията на Abiraterone
acetate, Prednisone и ADT следва да се счита за стандарт при лечение на новодиагностициран метастатичен високорисков чувствителен към хормони простатен карцином.
В трите големи рандомизирани проучвания –
ENZAMET, ARCHES и TITAN, се изучава комбинирането на ADT с андрогенни рецепторни блокери от
ново поколение (Enzaluatmide и Apalutamide) при пациенти с mHSPC.
В проучването ARHES първичната крайна точка rPFS
е статистически значимо подобрена при комбинирането на Enzalutamide 160 mg/ден с ADT, в сравнение с
контролното рамо ADT. 36% от пациентите са с нискообемно заболяване, 25% са имали предшестващо локално лечение и 18% са получили предходно лечение с
Docetaxel. В ENZAMET първична крайна цел е общата преживяемост, достигнала статистически значимо
подобрение при комбинацията Enzalutamide + ADT,
в сравнение с ADT. Около половината от пациентите
са получавали съпътстващо лечение с Docetaxel, 40%
са получили локално лечение и около половината са с
нискообемно заболяване. В TITAN е проучена комбинацията от Apalutamide + ADT срещу ADT, като rPFS
и OS са първични крайни цели. И при двете е достигнато статистически значимо подобрение. 16% от пациентите са получавали предходно локално лечение,
37% са с нискообемно заболяване и 11% са получавали
предходно Docetaxel.
В обобщение, добавянето на андрогенен рецепторен блокер от ново поколение (Enzalutamide или
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Apalutamide) към ADT значимо подобрява клиничните резултати при лечение на мъже с mHSPC, независимо от подгрупата, в която се намират, и също така тези
комбинации следва да се възприемат като стандарт за
лечение на мъже с новодиагностициран mHSPC.
Наскоро бяха обявени резултатите от проучването PEACE-1, в което фигурира комбинацията ADT +
Docetaxel + Abiraterone Acetate + Prednisone в едно от
рамената за лечение на пациенти с новодиагностициран mHSPC, като се достига впечатляващото сигнификантно удължаване на rPFS с 2,5 години в това
изследвано рамо. Дали това ще се превърне в новия
златен стандарт за лечение на mHSPC или токсичността на комбинацията ще бъде неоправдана за лечение
на всички пациенти с тази характеристика предстои да
се разбере.
С оглед на получените данни през последните години за значително по-добри терапевтични резултати
от комбинирано лечение при метастатичен, чувствителен към хормони, простатен карцином спрямо
самостоятелна ADT следва да се заключи, че ADT не
се препоръчва за самостоятелно лечение при липса на
противопоказания. Липсват сравнителни проучвания,
които да оценят head-to-head предимствата на една
или друга комбинация. Изборът на комбинация следва да бъде направен въз основа на индивидуалните
характеристики на пациента, риска на заболяването,
обема на метастатично ангажиране, общото състояние, коморбидността, очакваната продължителност
на живота и, не на последно място, предпочитанията
на пациента. Употребата на антиандрогени от първо
поколение в метастатичен стадий на заболяването не е
оправдано при наличие на по-ефективни терапевтични агенти за комбинация с ADT.
ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НОВОДИАГНОСТИЦИРАН МЕТАСТАТИЧЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ
В две големи рандомизирани проучвания (HORRAD и
STAMPEDE) се оценява ефективността на облъчване
на първичния тумор на простатата при новодиагностицирани случаи в метастатичен стадий. Резултатите от двете проучвания показват, че не се установява
подобряване на общата преживяемост при добавяне
на РТ към ADT. Облъчването на първичния тумор с
IMRT с IGRT на фона на продължаваща ADT води до
сигнификантно удължаване на средното време до прогресия на PSA. От субгруповия анализ на STAMPEDE
обаче става ясно, че при пациенти с нискообемно заболяване, отговарящо на критериите за олигометастатичност, облъчването на простатата води до подобряване на общата преживяемост на 3-тата година с 7%.
Не е ясно дали тези данни могат да бъдат екстраполирани за радикалната простатектомия в метастатичен стадий като алтернатива за локално лечение, тъй
като резултатите от течащите проучвания, оценяващи

ефективността на този подход, още не са обявени.
Локалното лечение на метастазите цели отлагане на
необходимостта от системна терапия при новодиагностицирани метастатични случаи. Ефективността
на този подход е оценен в проучването ORIOLE, при
което прогресия след 6 месеца е оценена като първична крайна точка, сравнявайки насочена към метастазите терапия срещу активно наблюдение. Първичната
крайна цел е постигната с голяма статистическа значимост (19% спрямо 61%, p = 0.005), но не е отчетен
ефект върху общата преживяемост. Този подход следва да бъде обмислян само при внимателно подбрана
група от пациенти с олигометастатично заболяване и
рутинната му употреба извън клинични проучвания
засега не се препоръчва.
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕМЕТАСТАТИЧЕН КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ARA ОТ ВТОРА ЛИНИЯ
Кастрационна резистентност се дефинира като биохимична или радиологична прогресия на простатния
карцином на фона на кастрационни нива на тестостерона < 50 ng,dL или 1,7 nmol/l. Биохимичната прогресия се изразява в три последователно отчетени през
поне 1 седмица завишавания на PSA, водещи до две
50% увеличения над надира на PSA и абсолютна стойност на маркера > 2 ng/ml. Радиологичната (образна,
рентгенографска) прогресия се дефинира като поява
на поне 2 нови костни метастази на сцинтиграфско изследване или поява на нова или прогресия на съществуваща мекотъканна лезия, използвайки критериите
по RECIST. Появата на нова симптоматика може да
алармира за настъпваща прогресия, но не бива да бъде
използвана за определяне на кастрационна резистентност, ако не е подкрепена с описаните изисквания към
диагнозата – биохимична или образна прогресия на
фона на кастрационни нива на тестостерона.
Изборът на лечебна стратегия при метастатичен кастрационно-резистентен простатен карцином се основава на няколко фактора:
•

предшестващо лечение за mHSPC или non-mCRPC;

•

предходно лечение за mCRPC;

•

продължителност на отговора и бързина на прогресията от предходно лечение;

•

известната кръстосана резистентност между
андрогенните рецепторни блокери от ново поколение (ARTA);

•

съпътстваща терапия и известни лекарствени взаимодействия;

•

известни генетични алтерации;

•

известни хистологични варианти и дефекти в ДНК
репариращите гени (преценка за лечение с плати-

нов препарат или таргетно лечение с PARP инхибитор);
•

локални одобрения за медикаментозно лечение и
реимбурсиране;

•

достъпни клинични проучвания;

•

пациентът и неговите съпътстващи заболявания.

Одобрени за лечение на mCRPC в Европа са медикаментите: Docetaxel, Cabazitaxel, Enzaliutamide,
Abiraterone/Prednisone, Olaparib и Ra-223. В България
Olaprib все още не е получил одобрение и не е наличен
за пациенти с простатен карцином.
Основни съображения при лечението на mCRPC са:
•

последователното приложение на двата ARTA
Enzalitamide и Abiraterone не се препоръчва, особено при прогресия на първия приложен < 12 месеца
след стартиране на лечението;

•

използването на последователността от цитостатични медикаменти Docetaxel, следван при прогресия от Cabazitaxel, се препоръчва в началните етапи
на лечение, докато пациентът е в кондиция да понесе химиотерапия.

НЕМЕТАСТАТИЧЕН
КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ (NMCRPC)
При често и редовно проследяване на PSA по време на
андрогенна депривация рано се установява биохимичната прогресия, която в 1/3 от случаите е последвана
от визуализиране на костни метастази на целотелесна
костна сцинтиграфия в рамките на 2 години. При пациенти с CRPC и без образни данни от КТ или ЦКС
за метастатично ангажиране, интерпретирането на изходната стойност на PSA, скоростта на нарастване на
PSA (velocity) и времето за удвояване на PSA (doubling
time) се асоциира с времето до поява на костни метастази и общата преживяемост. Според консенсус на
Prostate Cancer Radiographic Assessments for Detection
of Advanced Recurrence (RADAR) препоръчват КТ и
ЦКС да бъдат проведени, когато PSA достигне 2 ng/ml.
При негативна находка същите образни изследвания
следва да бъдат повторени при стойност на PSA 5 ng/
ml, след което всеки път при удвояване на маркера при
проследяването му на 3 месеца при асимптомни пациенти. Симптоматичните пациенти подлежат на рестадиране, независимо от стойността на PSA. С навлизането на PSMA PET/CT в клиничната практика все
по-рано се диагностицират пациенти с mCRPC. Все
още не е доказано обаче дали използването на PSMA
PET/CT и ранната детекция на метастази в тези случаи води до подобряване на крайните терапевтичните
резултати.
Лекарствата, получили одобрение за лечение на
nmCRPC, са Enzalutamide, Apalutamide и Darlutamide
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въз основа на данните за тяхната ефективност и безопасност от съответните клинични проучвания –
PROSPER, SPARTAN и ARAMIS. И в трите проучвания
са включени пациенти с висок риск от развитие на
метастази, PSA DT < 10 месеца. Оценката на ефективността е проведена на база проследяване на преживяемост без метастази, която и в трите проучвания е
сходна (между 36,6 и 40,5 месеца). И в трите проучвания се регистрира полза по отношение на общата преживяемост.
МЕТАСТАТИЧЕН КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ (mCRPC)
След определен период на контрол на заболяването
чрез кастрация се появяват данни за прогресия на
простатния карцином. Ефектът върху общата преживяемост при продължаването на андрогенната
депривация след прогресия е изследвано само в две
проспективни проучвания с маргинални резултати по
време на втора и трета линия на лечение. Липсата на
други проспективни данни, както и фактът, че всички
последващи терапевтични опции са изследвани и одобрени в комбинация с ADT, налага продължаването ѝ
и в кастрационно-резистентния стадий на заболяването.

ние (bicalutamide, flutamide). Kлинично проучване PREVAIL при пациенти с асимптоматичен или
слабо симптоматичен, химионаивен mCRPC, срещу плацебо + ADT с първичните крайни цели: ОS,
rPFS, доказва статистически значимо превъзходство на изследваното рамо, независимо от възрастта на пациентите (>/< 75 години) и наличието на
висцерални метастази. При наличие на чернодробни метастази обаче не се установява клинично значимо превъзходство от лечението с Enzalutamide.
•

Enzalutamide е сравнен с bicalutamide 50 mg/ден
на 1-ва линия лечение за mCRPC в проучването
TERRAIN, с доказване на статистически значимо
превъзходство в PFS, ОS и rPFS при лечение в изследваното рамо спрямо контролното.

•

Docetaxel, получил одобрение за лечение на мъже с
mCRPC на 1-ва линия в доза 75 mg/m2, + Prednisone
на базата на клинични проучвания SWOG 99-16
и TAX 327, сравнен съответно с Esrtamustine и
по-ниска доза Docetaxel (30 mg/m2 + Prednisone).
Постигнато е статистически значимо увеличение
на общата преживяемост при лечение с по-високата доза, приложена на 3 седмици, в комбинация
с 5 mg prednisone 2 пъти/ден, като употребата на
Prednisone може да се спести при противопоказания. При нетолериране на стандартната доза на
таксана, алтернатива за приложение е в доза 50
mg/m2 на всеки 2 седмици. Възрастта на пациента
не е противопоказание за лечение с Docetaxel, но
придружаващите заболявания и очакваната продължителност на живота следва да се имат предвид
при решение за химиотерапия, с оглед очакваната
класово-специфична токсичност на медикамента.

•

Sipuleucel–T не е одобрен за лечение в Европа. Показан е за лечение на асимптоматични или минимално симптоматични пациенти с mCRPC въз основа на данните от 2 клинични проучвания (2010
и 2006 година), които установяват определено
предимство на лечението с тази имунотерапия по
отношение на OS; не се отчита спад на PSA и разлика в PFS спрямо контролното рамо (плацебо).
Sipuleucel–T представлява активирана клетъчна
терапия, която се получава от собствени имунни
клетки на пациента, събирани чрез левкафереза.
Веднъж извадени от циркулацията, периферните
имунни клетки се изпращат до централната апаратура за обработка, където са изложени на синтезиран пептид от PAP-GMCSF в продължение на 48
часа. Целта е да се активират имунните клетки чрез
ех vivo обработка, така че, когато се инфилтрират
отново в пациента, да генерират имунно-медииран
антитуморен отговор.

Първа линия на лечение за mCRPS
Терапевтичните опции за лечение на мъже с метастатичен кастрационно-резистентен простатен карцином на 1-ва линия, одобрени за приложение в Европа,
включват: Docetaxel, Abiraterone acetate/Prednisone,
Enzalutamide.
•

•

Abiraterone acetate + Prednisone: AA представлява
селективен и необратим CYP17 инхибитор и значително намалява вторичното производство на
андроген (включително тестостерон прекурсорите
дехидроепиандростерон и андростендион) от надбъбречните жлези и вероятно в КП клетки. Оценен
при пациенти с асимптоматичен или слабо симптоматичен, химионаивен mCRPC в проучване COUAA-302, срещу ADT + Prednisone; първични крайни цели: ОS, rPFS. И двете достигат статистически
значимо превъзходство на изследваното рамо
спрямо контролното; НЛР: свързани с излишък на
минералкортикоиди и абнормални стойности на
чернодробните ензими
Enzalutamide: представлява андрогенен рецепторен блокер от ново поколение. За разлика от класическите антиандрогени Enzalutamide значително
намалява AR-медиираната сигнална транслокация
до ядрото, ограничава ДНК свързването и инхибира рецепторната медиирана ДНК транскрипция. Не показва никакви агонистични свойства,
за разлика от антиандрогените от първо поколе-
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Таблица 11.

Втора линия на лечение на mCRPC/последователност
Независимо от постигнатия отговор на първа линия лечение за mCRPC се достига до прогресия на заболяването, налагаща приложението на следваща линия на лечение за постигане на контрол на заболяването. Продължаването на ADT е в комбинация с всяка следваща линия на лечение. Одобрените терапевтични опции за
втора и последваща терапевтична линия при mCRPC са следните: Docetaxel, Cabazitaxel (след предходно лечение
с Docetaxel), Enzalutamide (след предходно лечение с Docetaxel), Abiraterone acetate + Prednisone (след предходно лечение с Docetaxel), Radium-223, Olaparib (след предходно лечение с ARTA) и герминативна или соматична
мутация в гена за хомоложна рекомбинантна репарация (HRR), като в Европа одобрението включва пациенти с
алтерации в BRCA1 и BRCA2 гените.
•

Cabazitaxel е цитостатик от групата на таксаните от второ поколение, с активност при резистентно на
Docetaxel заболяване. Получил е одобрение за приложение след проучване TROPIC, сравняващо комбинацията Cabazitaxel 25 mg/m2 + Prednisone срещу Mitoxantrone 12 mg/m2 + Prednisone при пациенти, прогресирали
на предходно лечение с Docetaxel. Лечението с Cabazitaxel значимо подобрява OS, PFS, степента на обективния
отговор и биохимичния отговор в сравнение с контролното рамо. При лечение с Cabazitaxel трябва да се има
предвид възможността за развитие на фебрилна неутропения и тя да бъде профилактирана. В постмаркетингови проучвания на 1-ва линия лечение за mCRPC Cabazitaxe не демонстрира по-добри резултати от Docetaxel.
При приложение на втора линия в редуцирана доза от 20 mg/m2 запазва своята активност и ефективност при
по-ниско ниво на нежелани лекарствени реакции.

•

Radium-223 представлява алфа-емитер със специфично натрупване в костите. Показан е за симптоматични
пациенти, прогресирали след лечение с Docetaxel и поне една линия лечение с ARTA. В клиничното проучване
ALSYMPCA лечението с Ra-223 постига статистически значимо удължаване на OS, както и времето до настъпване на първо скелетно-свързано събитие, прогресия на болката и подобрение на качеството на живот спрямо
контролното рамо (плацебо + стандартно лечение).

•

Docetaxel + Carboplatin. Само една част от фаза 2 проучване на пациенти (п = 34), които са с прогресираща
доцетаксел химиотерапия, оценява тази комбинация и показва частична степен на отговор от 14%, със средна преживяемост без прогресия от 3 месеца и ОС от 12,4 месеца. Комбинацията е показана при пациенти с
установена мутация в BRCA2 и липса на достъп до PARP инхибитори, както и при пациенти с хистологичен
вариант на простатния карцином, различен от аденокарцином.

•

PARP инхибитори (Olaparib, Rucaparib). Към момента само Olaparib е получил одобрение от ЕМА за лечение
на пациенти с mCRPC, въз основа на данните от клинично проучване PROfound, сравняващо ефективността
на Olaparib с алтернативен ARTA след предходно лечение с ARTA. Установено е статистически значимо удължаване на rPFS при пациентите, лекувани с Olaparib, носители на мутации в BRCA1/2 и ATM гените. При
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носителите на други HRR алтерации такава разлика не се установява. Основните НЛР, описани при
лечение с медикамента, са анемия, гадене, липса на
апетит, отпадналост. В България Olaparib все още
не е получил разрешение за употреба за лечение на
пациенти с mCRPC.
•

фа-емитер (актиний 225) PSMA. Най-много данни
са получени при изследване на 177 Lu-PSMA-617,
демонстрирайки обещаващи резултати след прогресия на множество линии за метастатично заболяване. За разлика от Ra-223, 177Lu PSMA е показан за лечение на пациенти не само с костно метастатично ангажиране.

Последователност на лечение при mCRPC:
– ARTA -> ARTA при пациенти, нелекувани с химиотерапия. Последователното използване на
андрогенни рецепторни блокери от ново поколение демонстрира лимитирана до никаква
ефективност, особено в случаите на прогресия
на първа линия на лечение с ARTA < 12 месеца
от стартирането ѝ. Тази последователност следва
да се избягва поради известната кръстосана резистентност между медикаментите от тази група.
Данни от систематичен преглед и метаанализ
предполага известна ефективност по отношение на PFS и PSA PFS при последователността
Abiraterone – Enzalutamide, без ефект върху OS;

ЛЕЧЕНИЕ НА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
•

Горещите вълни от хормоналната терапия най-често са лекувани с ниска доза венлафаксин или габапентин с променлив успех.

•

Болезнената гинекомастия, често наблюдавана, когато антиандрогените се използват самостоятелно,
може да бъде предотвратена с EBRT или може да
бъде лекувана с тамоксифен.

•

ADT води до намаляване на естрадиол, необходим
за поддържане на костната плътност, което може
да доведе до остеопороза. Препоръчително е при
пациентите, получаващи ADT, да се дава ежедневно vit. D и калциеви добавки, освен ако няма противопоказания. Да се изследва изходното ниво на
костната минерална плътност, преди да се започне
дългосрочна ADT. Лечението с бифосфонати трябва да се има предвид при пациенти с ниска костна
минерална плътност.

– ARTA -> PARP инхибитор следва да се има предвид при пациенти с герминартивна или соматична делеция в гените за хомоложна рекомбинационна репарация (HRR) и, по-конкретно,
BRCA1/2 и АТМ;
– Docetaxel при mHSPC -> Docetaxel rechallenge.
Съществуват малко данни за повторно лечение
с Docetaxel след употребата му в метастатичен,
чувствителен към хормони, стадий на заболяването. Според наличните данни, Docetaxel е
по-малко ефективен в този случай спрямо ARTA;
– ARTA -> Docetaxel или Docetaxel -> ARTA -> PARP
инхибитор. PARP инхибиторите са активни при
биомаркерно селектирани пациенти след лечение
с Docetaxel и ARTA, независимо от последователността на предходните линии;

ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ МЕТАСТАЗИ
•

Докато опиатите могат да се използват за облекчаване на болката в костите, противовъзпалителните ефекти на нестероидни противовъзпалителни
(НСПВС) не трябва да се пренебрегват при пациенти с метастази в костите.

•

РТ при болезнени метастази на гръбначния мозък
осигурява облекчаване на оплакванията при приблизително 80% от пациентите. Страничните ефекти често са ограничени до умора и анемия, които
обикновено са обратими. Като цяло, болезнената
вертебрална лезия се третира с 30 Gy. В гръбначния
мозък може да се толерира радиация до приблизително 50 Gy, така че може да се проведе повторно
лечение в някои случаи.

•

Радиоизотопът стронций-89 (метастрон) е калциев аналог, който преференциално се локализира в
тумора и може да осигури облекчаване на широко
разпространените метастази. Стронцият облекчава
болката в костите при 75% от случаите, обикновено една до три седмици след лечението и в продължение на няколко месеца след това. Токсичността
включва обратима тромбоцитопения (25%), която
обикновено преминава в рамките на 3 месеца. При
рецидив (15%) стронцият често може да се прилага
повторно. Самарий-153 лексидронам (куадрамет) е
по-нов радиоизотоп с указания за лечение, подобни на тези на стронция, но с по-кратък полуразпад
и по-малка токсичност за костния мозък. Новополучените данни с α-частици, излъчващи радий-223

– ARTA преди или след Docetaxel. Има доказателства от степен 1 и за двете последователности;
– ARTA -> Docetaxel -> Cabazitaxel или Docetaxel ->
ARTA -> Cabazitaxel. И двете последователности
са подкрепени от доказателства със степен 1 и са
валидни опции за 2-ра и 3-та линия на лечение
на mCRPC. Проучването CARD е първото проспективно, фаза 3, проучване, изследващо тези
последователности и установява превес при последователното приложение на двата таксана в
по-ранните етапи на лечение.
•

Базирана на PSMA терапия. Добавянето на радиоемитер към диагностичния трейсър PSMA дава
възможност за таргетирано достигане и облъчване
на метастатични депозити при по-ниска токсичност, свързана с радиотерапията. След идентифициране на таргетните лезии с 68 Ga PSMA PET/
CT се преминава към инжектиране на маркиран
с бета-емитер (лутеций 177 или итрий 90) или ал-

368

(алфарадин), предполагат минимална токсичност
и предимство по отношение на общата преживяемост при метастатичен кастрационен рак на простатата.
•

•

Бисфосфонатите инхибират остеокластната костна
резорбция, намаляват честотата и отлагат появата
на скелетно-свързани събития при пациенти с напреднал CRPC. Золедроновата киселина 4 mg IV на
всеки 4 седмици е одобрена при тези случаи. Страничните ефекти включват свързани с инфузията
миалгии, бъбречна дисфункция и остеонекроза на
челюстта. Дозата трябва да се коригира при бъбречна недостатъчност. Остеомодулатори не следва
да се прилагат при пациенти с чувствително на кастрация заболяване, поради липса на данни за значимо подобрение на заболяването и дългата експозиция на остеомодулиращо лечение в хода на основното лечение, което се асоциира с малка полза и
нарастващ риск от усложнения след 2-рата година.
Денозумаб (Xgeva) е напълно хуманизирано антитяло, което се свързва с RANK лигандa и е от решаващо значение за функцията на остеокластите,
които играят важна роля в костната резорбция.
Проучванията показват, че денозумаб също може
да забави скелетни скелетно-свързаните събития
при пациенти с mCRPC. Данните показват също,
че денозумаб може да забави развитието на метастази при пациенти с рак на простатата, въпреки че
неговата клинична полза при забавяне на метастази все още не е установена. Въпреки че денозумаб
се различава от бифосфонатите по механизъм на
действие, има сходно въздействие при остеонекроза на челюстта. Остеомодулатори не следва да се
прилагат при пациенти с чувствително на кастрация заболяване, поради липса на данни за значимо
подобрение на заболяването и дългата експозиция
на остеомодулиращо лечение в хода на основното лечение, което се асоциира с малка полза и нарастващ риск от усложнения след 2-та година.

КОМПРЕСИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК
Метастазите на гръбначния стълб могат да предизвикат компресия на гръбначния мозък.
Болката е ранен признак на компресия на гръбначния мозък в повече от 90% от пациентите. Мускулна
слабост или неврологични нарушения са другите индикатори за компресия на гръбначния мозък, заедно
със слабост и/или сензорна загуба, съответстваща на
нивото на компресия на мозъка, които често са израз
на необратими увреждания. Урогенитална, стомашно-чревна и автономна дисфункция са късни симптоми. Компресията на гръбначния мозък обикновено
прогресира бързо при тези случаи.
Диагнозата изисква задълбочено познаване на анамнезата и физическото състояние, със специално внимание към опорно-двигателния апарат и неврологични прегледи. Стандартът за диагностициране и
локализиране на компресия на гръбначния мозък е

ЯМР, обикновено с гадолиний. Миелограма може да
се използва при пациенти с противопоказания за ядрено-магнитен резонанс, като например пейсмейкър.
Трябва да се започне с високи дози стероиди (например дексаметазон > 24 mg IV, последвано от 4 mg IV
или перорално всеки 6 часа), веднага след като анамнезата на заболяването или неврологичното изследване идентифицира компресията на гръбначния мозък.
Консултации с неврологични или ортопедични хирурзи и/или лъчетерапевти трябва да бъдат направени
скоро след поставяне на диагнозата.
РТ е обичаен метод на лечение, с доза 3000 cGy на 10
фракции в зоната на увреждане.
Хирургична резекция на гръбначния стълб е показана
в следните случаи:
пациентът е имал предишен РТ на засегнатата област
или се нуждае от стабилизиране;
установява се прогресия, въпреки лечение със стероиди и РТ;
РТ апаратура не е налична на местно равнище;
пациентът има бързо прогресиращ неврологичен дефицит. Според едно рандомизирано проучване пациенти, подложени на декомпресивна хирургична резекция, последвана от РТ, запазват способността да ходят
значително по-дълго, отколкото тези, третирани само
с РТ.
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увеличава през последните четири до пет десетилетия
в повечето западни страни. Няколко епидемиологични проучвания приписват увеличаването на кохортния ефект при раждаемостта.

КАРЦИНОМ
НА ТЕСТИСИТЕ
К. НЕЙКОВ, А. ДУДОВ,
Г. КУРТЕВА, А. ГЕРАСИМОВ,
Р. ЛАЗАРОВ,
Д. КАЦАРОВ, К. РУСИНОВ,
И. ГЕРГОВ
Тестикуларният карцином е най-честo срещаното злокачествено заболяване при мъжете на възраст между
20 и 35 години, но представлява само 1% от всички
злокачествени заболявания при мъжете. Смята се, че
болестта произхожда от злокачествената трансформация на първичните зародишни клетки, които могат
да се появят рано в ембрионалното развитие. Чак до
70-те години на миналия век карциномът на тестисите
е бил фатален като цяло, но сега може да бъде излекуван в повечето случаи. Разработени са ефективни
парадигми на лечение, за да подпомогнат справянето
с тежката болест и последващите действия. Като се
има предвид високия процент на излекуване и произтичащата от това подобрена продължителност на живота, трябва да се отделят специални съображения за
страничните ефекти на терапията, особено при ранен
стадий на заболяването, където дори консервативните интервенции водят до излекуване при над 98% от
пациентите. Независимо от терапевтичната интервенция, всички пациенти трябва да бъдат наблюдавани
внимателно в следващите години, както за рецидивиращи заболявания, така и за дългосрочните последствия от терапията.

Въпреки че честотата на рака на тестисите се е увеличила през последните няколко десетилетия, пикът
на честотата остава в рамките на възрастовата група
от 25 до 29 години. Ракът на тестисите е рядкост след
40-годишна възраст.
За България през 2014 г. заболяемостта е 1.1%, а смъртността – 3.2%.
Рискови фактори
•

Крипторхидизъм. Крипторхидните тестиси, дефинирани като ненапълно слезли тестиси, разположени над външния ингвинален пръстен, са свързани
с двукратно до четирикратно увеличаване на риска
от рак на тестисите при пациенти с интраабдоминални тестиси, които имат по-висок риск от тези с
ингвинални тестиси. Съществува повишен риск и
при нормално слезлите контралатерални тестиси.

•

Синхронен или метахронен карцином на тестисите
може да се появи в контралатералните тестиси при
няколко групи пациенти. 1% до 5% от пациентите
имат двустранно заболяване.

•

Преканцероза. Интратубуларна неоплазия на зародишни клетки се наблюдава при 90% от карциномите на тестисите.

•

Наследствено заболяване. Въпреки огромното доказателство за силен фамилен компонент на риска
от карцином на тестисите, към днешна дата не е
открит определен онкоген. Около 1,4% от пациентите с карцином на тестисите имат положителна фамилна анамнеза за заболяването. Синът на
засегнат баща има четири до шест пъти по-голям
риск, докато за брат на засегнат брат, рискът се увеличава до 8-10 пъти. Рискът е 70-кратно по-висок
при монозиготни близнаци.

•

Хромозомни аномалии. Синдромът на Клайнфелтер (Klinefelter) е свързан с повишен риск от първични медиастинални тумори на зародишни клетки в няколко серии проучвания и изследвания.
Подобни проучвания предполагат също и възможността за повишен риск от рак на тестисите на пациенти със синдрома на Даун.

•

Синдром на Пьотц-Йегерс (Peutz-Jeghers). Въпреки че е установено, че жените със синдром на
Пьотц-Йегерс имат повишен риск от гонадни тумори, тази връзка е по-слабо изразена при мъжете със синдрома. Въпреки това, в някои случаи са
отчетени функционални тумори на тестисите на
клетките на Сертоли (Sertoli) с феминизиращ синдром.

•

ХИВ инфекция. Рискът от семиноматозни тумори
на тестисите е значително по-висок при мъжете,

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Епидемиология
Ракът на тестисите представлява 1% от всички злокачествени заболявания при мъжете, но по-голямата
част от случаите настъпва на възраст между 20 и 35
години.
Има значителна променливост на заболеваемостта
по етническа принадлежност, като кавказците са пет
пъти по-склонни от афроамериканците да заболяват
от карцином на тестисите.
По неясни причини честотата на рака на тестисите се
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заразени с ХИВ, в сравнение с ХИВ негативните мъже на същата възраст. Съществуват и скорошни доклади
за неходжкинов лимфом на тестисите при пациенти с ХИВ инфекция.
•

Саркоидоза. Предложена е вероятността за асоцииране между саркоидоза и карцином на тестисите. Причината за тази асоциация е правдоподобна предвид хроничното възпаление, свързано със саркоидоза и нарушеното имунно наблюдение на туморните антигени.

•

Микролитиаза на тестисите. Няколко ретроспективни проучвания предполагат евентуална връзка между микролитиаза на тестисите и рака на тестисите.

•

Хипоспадия. Анализите на данни от датския здравен регистър показват потенциална връзка между хипоспадия и тумор на тестисите.

Клинична картина:
•

асимптоматични възли на тестисите или оток (болезнен при 10% до 20% от пациентите);

•

чувство на тежест, тъпа болка и/или твърдост (до 40% от пациентите);

•

при 5% до 10% от пациентите симптомите варират според мястото на тумора:
– диспнея, кашлица или хемоптиза (белодробни метастази);
– отслабване, анорексия, гадене, болка в корема или гърба (ретроперитонеална аденопатия);
– тумор или подуване във врата (супраклавикуларна лимфаденопатия);

Фигура 1. Опции за адювантно лечение за семинома. XRT*, лъчева терапия за парааортни лимфни възли,
BEP, блеомицин, етопозид и циплатин; EP, етопозид и ципалтин

– синдром на горна куха вена поради медиастинална болест.
•

Редки симптоми:
– уринарна обструкция;
– главоболие, гърчове или други неврологични оплаквания, дължащи се на мозъчни метастази;
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– костна болка поради костни метастази;
– гинекомастия, дължаща се на повишен бета-човешки хормон гонадотропин (β-HCG);
– паранеопластичен енцефалит, свързан с анти-Ma2.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
•

Епидидимит (първоначална диагноза и лечение
при 18% до 33% от пациентите с рак на тестисите).

•

Орхит, хидроцеле, варикоцеле или сперматоцеле.

•

Лимфом или левкемия.

•

Метастази от други тумори, включително меланом
или рак на белия дроб.

•

Инфекциозни заболявания, включително туберкулоза и третичен сифилис, причиняващи гуми.

ДИАГНОЗА
Първоначалната оценка на съмнителната тестикуларна маса трябва да включва измерване на серумните туморни маркери.
Визуална диагностика на туморите на тестисите
Ехографията с високочестотен линеарен трансдюсер
е методът на избор при клинично съмнение за тумор
на тестиса. УЗ прегледът почти винаги се извършва
преди орхиектомия. УЗ изследването има почти 100%
чувствителност в изобразяването на фокални тестикуларни лезии, може да идентифицира интра- или
екстратестикуларно разположена дадена палпаторна
формация и има способност да различи солидна от
кистична лезия.
Ехографски тестикуларните тумори изглеждат като
обемозаемаща нодуларна лезия. Разграничаването на
семиномите от несеминомните тумори е важно за клиниката, но често не е възможно с образните методи,
въпреки че в литературата се описват характерни белези, отграничаващи двете групи тумори.

При наличие на дифузна инфилтрираща лезия или
мултифокални хипо- или хиперехогенни лезии, в ДД
трябва да се мисли за лимфом, по-често НХЛ.
При тестикуларна формация при мъж над 50 г. в диференциалната диагноза винаги трябва да се включват и метастази, тъй като те са много по-чести в тази
възрастова група, отколкото първичните тумори. В
тестисите могат да метастазират туморите на простатата, бъбрека, бронхиален СА, панкреас и щитовидна
жлеза.
Между 2 и 4% от туморите на тестисите могат да са
двустранни. Поради това УЗ изследването на палпаторно нормалния контралатерален тестис e решаващо
за точното стадиране, както и при оперирани пациенти за ранна диагностика на метахронни лезии.
В случаи, кoгато диагнозата е под въпрос, допълнителна информация може да ни даде МРТ изследването.
Солидните неоплазми на тестисите имат нисък сигнал на Т2 секвенциите, в контраст с високия сигнал на
околния паренхим.
Диференциална диагноза
УЗ играе важна роля в диференциалната диагноза с
ненеопластични бенигнени фокални тестикуларни
лезии. Най-честите от тях са кистите, които могат да
бъдат прости еднокамерни или, по–рядко, с една или
няколко фини септи. Кистите са по-чести при по-възрастни мъже и често се откриват инцидентно. Свързват се с предходна травма или възпаление. Наличието
на пристенна, дори малка по размери, солидна част е
суспектна за кистична неоплазма.
Абсцесът на тестиса се представя обикновено като фокална хипоехогенна лезия с нееднородна структура.
Въпреки че клиничната картина е остра и в съчетание
с епидидимит, подостро и безболезнено протичане
при туберкулозната инфекция, може много да наподобява клинично и ехографски неоплазма – хипоехогенен епидидим в съчетания с огнищна хипоехогенна
тестикуларна лезия.

При УЗ изследване семиномните тумори обикновено се представят като добре ограничени хипоехогени
лезии с хомогенна структура. Могат да изглеждат мултифокални. Типичните ембрионалноклетъчни тумори
са по-неясно отграничени от околния паренхим и с
по-нехомогенна структура. Тератомите показват смесена ехогенност и често съдържат кистични зони и
калцификати. В общи линии хетероехогенната структура корелира със зони на хеморагии и некроза и е
по-характерна за по-големите лезии.

Дилатацията на рете тестис (тубуларна ектазия)
може да имитира интратестикуларна лезия, представяща се като комплексна находка от множество малки
сферични или тубуларни кистични структури в зоната
на медиастинума на тестиса. Може да бъде отличена
от неоплазма по липсата на масефект и положителен
доплеров сигнал в зоната. При почти всички случаи се
намира съпътстваща находка в епидидима – сперматоцеле, епидидимална киста или анамнеза за епидидимит или вазектомия. Обикновено се среща при мъже
над 50-год. възраст.

При изследване с Color Dopler туморите над 15 мм
изглеждат хиперваскуларни. Кръвоснабдяването на
туморите е от неправилни съдове. Този белег може
да бъде много полезен при тотална инфилтрация на
тестиса от тумора като към диагнозата може да ни
наведе неправилния ход на съдовете. Повишеният доплеров сигнал в тумора не е задължителна находка.

Пътища на метастазиране. Повечето тестикуларни тумори метастазират по лимфен път. Изключение
прави хориокарциномът, който метастазира и хематогенно. Ретроперитонеалните лимфни възли са първата
и най-честата локализация на метастазиране. Ингвиналните лимфни възли се засягат рядко – обикновено
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при масивни ретроперитонеални метастази с ретроградно разпространение или когато има ангажиране
на скротума от тумора.

е включен при първичното стадиране на пациенти с
тестикуларни неоплазми, тъй като липсват доказателства за полза от това.

Следвайки лимфния ток по ductus thoracicus метастазите се разпространяват над диафрагмата в медиастиналните лимфни възли. Оттам, попадайки в малкия
кръг на кръвообращение – в белия дроб. Срещат се
още мозъчни, костни и чернодробни метастази.

PET/CT е с по-добра специфичност и чувствителност
спрямо останалите отделни методики. Обичайно не
се използва при първичното стадиране, а по-скоро
за оценка на остатъчни лимфни възли след химиотерапия. Недостатък е невъзможността да отграничи
фиброза и некроза в лимфния възел от М ангажиране
при тератом.

Образни методи на стадиране при тумори на
тестиса
УЗ не се препоръчва за стадиране при тестикуларен
рак, тъй като отстъпва значително на другите методики – КТ и МРТ.
КТ
КТ с интравенозен и перорален контраст е образен
метод на избор за оценка на ретроперитонеалните
лимфни вериги и абдоминалните органи. Наличието на ретроперитонеално ангажиране се основава на
размера на лимфните възли, като за горна граница се
приема 8-10 мм. Въз основа на размера обаче, КТ не
може да отдиференцира лимфен възел, инфилтриран
от малигнени клетки, от бенигнен възел. Методът има
чувствителност около 70-80%, като тя е особено зависима от размера на възлите, тъй като тестикуларният
рак има висока склонност към нодални микрометастази. КТ остава образен метод на избор за оценка отговора от лечението и наличие на рецидив при проследяване. КТ превъзхожда значително конвенционалната рентгенография на гр. кош в демонстрирането на
пулмоналните метастази и медиастиналната лимфаденопатия.
МРТ
КТ и МРТ показват сходна специфичност и чувствителност на двата метода. МРТ има чувствителност
до 97%, но все още не се е утвърдила да бъде oсновен
метод в стадирането при туморите на тестиса поради
високата си цена, удължено време на изследване и все
още трудна достъпност. Въпреки това в бъдеще МРТ,
поради липсата на йонизираща радиация и нужда от
йодна контрастна материя, предстои да стане обоснована опция за изследване при оценка на стадия. МРТ
с контраст от лимфотропни наночастици от суперпарамагнитно в-во – FeO (USPIO) има голяма чувствителност (88%/) и специфичност (92%) в идентифицирането на метастатично ангажирани лимфни възли и
проучванията досега сочат, че ще има голямо значение
в бъдеще.
РЕТ
Въпреки че нуклеарно медицинските функционални
образни изследвания като 18F-FDG PET предлагат
различна информация от анатомичните образи от СТ
и МРТ, понастоящем те страдат от липса на възможност да покажат метастази в малки по размери лимфни възли. РЕТ няма възможност да диагностицира метастазите от зрял тератом. FDG-PET понастоящем не
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След извършената визуална диагнодтика се извърва
радикална ингвинална орхиектомия. Постоперативно,
ако се потвърди тумор на зародишните клетки, трябва
да се направи абдоминално компютърно сканиране и
туморните маркери трябва да се повторят, ако са били
взети преди орхиектомия. Трябва да се направи снимка на гръдния кош и мозъка, ако има показания.
Цели
•

Всяка тестикуларна маса изисква навременна обработка, за да се изключи карцином на тестисите.

•

Хистологичното определяне на туморния тип и
стадия има прогностично и терапевтично значение.

•

Ракът на тестисите е високолечим с 5-годишна преживяемост > 95%.

•

Дългосрочните последствия от терапията трябва
да се обмислят и да се сведат до минимум, когато
е възможно.

•

Орхиектомията е от съществено значение за диагностицирането и контрола на локалния тумор.
Радикалната ингвинална орхиектомия е за предпочитане пред скроталната орхиектомия, трансскро-
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талната биопсия или аспирацията с фини игли поради риска от скротално нарушение, което може да
компрометира прогнозата на пациентите.
Лабораторни изследвания
Серумен α-фетопротеин (AFP):
•
•

гликопротеин с полуживот от приблизително 4 до
6 дни;
обикновено произведен от ембрионалното жълтъчно мехурче, черния дроб и стомашно-чревния
тракт;

•

не трябва да се повишава при серума на здрави
мъже;

•

не е налице при пациенти с чист семином. Повишените нива на серумния α-фетопротеин (AFP)
показват несеменоматозен компонент на рака на
тестисите на пациента.

Патология
При пациентите с тестикуларни тумори хирургично се
отстранява тестиса през ингвиналния пръстен. Въпреки че емпиричните доказателства, подкрепящи това,
са малко, трансскроталната тестикуларна биопсия не
се препоръчва поради риска от локално разпространение на тумора.
•

Имунохистохимичното оцветяване може да се използва за различаване на различните хистологични
подвидове на карцинома на тестисите.

•

Исторически, оцветяването с CD30 и цитокератин
се използва за различаване на ембрионален карцином (положителен за двата маркера) от чист семином.

•

Съвременното имунооцветяване прави възможно
увеличаването на точността на това разграничаване. NANOG и OCT3/4 се експресират в семином и
ембрионален карцином, докато SOX2 се експресира
само в ембрионален карцином.

•

Семиномът се експресира в c-kit, който не се експресира нито от ембрионален карцином, нито от
тумор на жълтъчното мехурче.

•

SALL4 е нов маркер за стволови клетки, който оцветява почти всички подвидове на тумори на зародишни клетки, което го прави много полезен маркер за потвърждаване на метастатично заболяване.
Той е особено полезен за идентифициране на тумор
на жълтъчното мехурче, който е силно положителен за SALL4 оцветяване, но отрицателен за OCT4.

•

Зародишните клетъчни тумори често са анеуплоидни (Табл. 1).

•

Няколко гени, разположени на изохромозома 12р,
се смятат за участващи в злокачествената трансформация на първичните зародишни клетки. Доказателствата посочват наличието на ген на хромозома Xq27 сред пациентите с фамилни тумори на
тестикуларните зародишни клетки, съвместими с
X-свързано наследяване.

Серумен α-човешки хормон гонадотропин:
•

секретиран от синцитиотрофобласти, с полуживот
от 0,5 до 1,5 дни;

•

най-често повишеният туморен маркер при пациенти с рак на тестисите;

•

появява се при хориокарциноми и може да бъде
леко завишен в чистите семиноми;

•

високите му нива могат да доведат до гинекомастия.

Серумна лактат дехидрогеназа:
•

неспецифичен туморен маркер при рак на тестисите;

•

повишен е при 80% от метастатичните семиноми и
при 60% от напредналите несеминоматозни тумори;

•

отразява цялата туморна тежест, скоростта на туморния растеж и клетъчната пролиферация.

Таблица 1. Хистопатологична характеристика на тестикуларните тумори
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИЯ
Определянето на стадия на рака на тестиса е в съответствие с критериите на Американския съвместен раков
комитет AJCC (TNM класификация), като в стадирането се инкорпорира изследването на серумните туморни
маркери като отделна категория (S).
•

Т класификацията се основава на патологични находки след радикална орхиектомия, оттук и pТ терминологията. При pT0 няма данни за заболяване. pTis се отнася до интратубулна невропатия на зародишни клетки
или карцином in situ. pT1 е заболяване, ограничено до тестисите и епидидима без лимфоваскуларна инвазия,
въпреки че може да инвазира туника албугинея, но не и туника вагиналис. pТ2 туморът е подобен на pT1, но с
лимфоваскуларна инвазия или с участието на вагиналната туника. В pT3 има инвазия на семенната връв с или
без лимфоваскуларна инвазия. Включването на скротума с или без лимфоваскуларна инвазия е означено като
рТ4. pTx се използва, когато първичният тумор не може да бъде оценен. Основните разлики между актуалната
8-ма редакция на стадирането по AJCC, в сравнение с предходната, са илюстрирани на следната таблица 2):

Таблица 2: Основни разлики в стадирането по AJCC между 7-ма и 8-ма редакция
•

N класификацията може да бъде патологична (pN) или клинична. Когато няма засягане на регионални лимфни възли, се използва кодиране N0. N1 се отнася до метастази в масата на лимфните възли с най-голям размер
≤ 2 см. N2 отразява метастази в лимфни възли или множество метастази в лимфни възли, всяка с маса > 2 см,
но < 5 см. Метастазите на лимфните възли > 5 см спадат към N3. Ако метастазите на лимфните възли се установят патологично след операцията, се използва терминологията pN. pN0 означава, че няма данни за засягане
на лимфните възли, докато pN1 е подобен на N1 с изключение на това, че включването на ≤ 5 лимфни възли,
без такива > 2 см в най-голям размер, също се счита за pN1. По аналогичен начин, pN2 е подобно на N2, но
включва и засягането на повече от 5 лимфни възли, без такива > 5 см, или доказателство за екстранодално разпространение. pN3 има подобно определение като N3. Когато регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени, се използва означението Nx или pNx.

•

М класификацията отразява наличието на далечно органно дисеминиране (метастази). M0 означава, че няма
далечни метастази, докато М1, който допълнително се разделя на М1а и М1b, означава отдалечените метастази. M1a се отнася до нерегионални нодални или белодробни метастази, докато Mlb показва наличието на
нерегионални нодални и непулмонални метастази.

•

Много уникално за туморите на тестикуларните зародишни клетки е използването на серумните туморни
маркери в процеса на поставяне. S0 се отнася до нормални серумни нива на туморни маркери. S1 означава, че
лактатната дехидрогеназа (LDH) е < 1,5 пъти от горната граница на нормата, β-HCG е < 5000 mIU/mL и AFP е
< 1000 ng/mL. S2 се използва, когато LDH е между 1,5 и 10 пъти над горната граница на нормата, или β-HCG
е между 5 000 и 50 000 mIU/mL или AFP е от 1000 до 10 000 ng/mL. S3 се отнася до LDH > 10 пъти над горната
граница на нормата или β-HCG > 50 000 mIU/mL или AFP > 10 000 ng/mL. Sx се отнася до туморни маркери,
които не са налични или не са изследвани.

•

TNM класификацията се използва в анатомичното стадийно групиране, което има и прогностично значение:
– Стадий I: pT1-4, N0, M0, Sx/S0:
– Стадий IA: pT1, N0, M0;
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– Стадий IB: pT2-pT4, N0, M0;
– Стадий IS: всеки pT или Tx, N0, M0, S1-3.
– Стадий II: всеки pT или Tx, N1-3, M0, Sx/S0-1:
– Стадий IIA: всеки pT или Tx, N1, M0, S0/S1;
– Стадий IIB: всеки pT или Tx, N2, M0, S0/S1;
– Стадий IIC: всеки pT или Tx, N3, M0, S0/S1.
– Стадий III: всеки pT или Tx, който и да е N, M1, Sx/S0-3:
– Стадий IIIA: всеки pT или Tx, който и да е N, M1a, S0-S1;
– Стадий IIIB: всеки pT или Tx, N1-N3, M0, S2 или
– Всеки pT или Tx, който и да е N, M1а, S2.
– Стадий IIIC: всеки pT или Tx, N1-N3, M0, S3 или всеки pT или Tx, който и да е N, M1а, S3 или всеки pT или
Tx, който и да е N, M1b, който и да е S;
– При тестикуларния рак не съществува Стадий IV.
ПРОГНОЗА
Прогнозата се основава на системата от Международен консенсус за класифициране на риска, която показва, че
използваните след орхиектомия нива на туморни маркери и мястото на метастазите, могат да предскажат преживяемост без прогресия (PFS) и обща преживяемост (ОП) на пациенти с напреднали тумори на зародишни клетки
на тестисите (Таблица 2.).
МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Радикалната ингвинална орхиектомия е предпочитаният хирургически подход за всички пациенти с тестикуларна маса. Това важи и за диагностицирането, и за терапията. Адювантната терапия, която може да включва
химиотерапия, лъчетерапия или по-нататъшна операция, е съобразена с етапа на заболяването и хистологията.
Поради уникалната радиочувствителност на семиномите често се използва адювантна лъчева терапия. Пациентите трябва да бъдат съветвани за използване на банки за сперма преди започване на терапията. Необходимостта
от агресивна терапия на пациенти с ранно заболяване в момента е противоречива.
Таблица 3. Международен консенсус за класификация на риска при тумори на тестисите
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Семиноми
Стадий I
Орхиектомията е лечебна за повечето пациенти със семином от стадий І. Вероятност от рецидив до 20%, активното наблюдение е вариант за след операция на пациенти, които могат да се съобразят с препоръките за проследяване.
Когато заболяването рецидивира (обикновено в ретроперитонеалните лимфни възли) почти всички пациенти са
показани с лъче- или химиотерапия.
Лъчетерапията с ниски дози на регионалните лимфни възли след орхиектомия води до излекуване на над 90% от
пациентите във времето.”
Химиотерапията с карбоплатин е алтернативна помощна терапия. Единият цикъл с карбоплатин се е доказал
като еквивалентен на радиация при получаване на висока честота на преживяемост без рецидив (RFS) и ОП след
4 години. Също така се свързва с по-нисък риск от втори тумор на зародишните клетки.
Независимо от първоначалната терапия, над 98% от пациентите в крайна сметка ще бъдат излекувани. Лекарите
и пациентите трябва да обсъдят краткосрочните и дългосрочните предимства и недостатъци на по-агресивните
терапии в този стадий на заболяването. Всички пациенти трябва да разберат необходимостта от чести посещения
и образна диагностика по време на проследяването на болестта.
Стадий II
За стадий IIA/B или необемни заболявания (маса на лимфните възли < 5 см), радикалната ингвинална орхиектомия, последвана от лъчева терапия (30 Gy) на ипсилатерални, илиачни и ретроперитонеални лимфни възли, води
до излекуване в 90% от случаите.
В избрани случаи, при които лъчетерапията е противопоказна, химиотерапията на базата на цисплатин може да е
достатъчна. За стадий IIC или обемни заболявания (маса на лимфните възли > 5 см) химиотерапията въз основа
на цисплатин е стандартна след радикална орхиектомия.
Пациентите с добро ниво на риск от стадий IIC могат да бъдат лекувани с три цикъла на блеомицин, етопозид и
цисплатин (BEP) или четири цикъла на етопозид и цисплатин (ЕP).
Няма доказателства, че комбинацията от лъчетерапия и химиотерапия увеличава RFS или ОП.
Стадий III
Заболяване в стадий III обикновено е все още лечимо. Химиотерапията е задължителна при пациенти след радикална орхиектомия. Пациентите с добра прогноза могат да бъдат лекувани с три цикъла на BEP, а всички останали пациенти трябва да бъдат лекувани с четири цикъла на BEP.
Несеминоми
Стадий I
Стадий I на несеминомно заболяване (включително тумори, явяващи се семиноми, но с повишени нива на серум
AFP) също е високолечим с няколко ефективни възможности за лечение след радикална орхиектомия.
Дисекцията на ретроперитонеалните лимфни възли (RPLND) отдавна е в основата на терапията при това заболяване и положителните резултати за лечение са 99%. След RPLND, 30% до 50% от пациентите имат патологично
заболяване от стадий II, въпреки че е важно да се отбележи, че до 10% от пациентите имат скрити отдалечени
метастази (предимно в белите дробове), които няма да бъдат открити от RPLND.
При пациенти с положителни лимфни възли, два цикъла на химиотерапия, основаващи се на цисплатин, намаляват риска от рецидив до < 2%, въпреки че това може да се счита за прекомерно лечение.
При орхиектомия за заболяване в стадий I се предлага адювантна химиотерапия, ако има данни за лимфоваскуларна инвазия или ако има преобладаваща хистология на ембрионален карцином. Активното наблюдение е отново вариант, като 30% от всички пациенти се очаква да рецидивират (95% в рамките на 2 години, 99% в рамките
на 4 години). Независимо от времето за рецидив, повече от 95% от пациентите са все още лечими при селвидж
химиотерапия.
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Фигура 2. Опции за адювантна терапия за несемином от стадий I. RPLND, дисекция на ретроперитонеални
лимфни възли; BEP, блеомицин, етопозид и циплатин; EP, етопозид и циплатин
Стадий II

Стадий II
Заболяване от стадий IIA с маса на лимфните възли ≤ 2 см може да бъде лекувано с RPLND след орхиектомия. Ако
възловата маса се премахне напълно и туморните маркери се върнат към нормалните нива, може да се обмисли
наблюдение или два цикъла на химиотерапия на базата на цисплатин. Около 20% от пациентите могат да имат
рецидив на заболяването само след RPLND, но над 95% може да се лекуват отново със селвидж химиотерапия.
Химиотерапията на базата на платина след RPLND може да подобри RFS при пациенти с лимфна или венозна инвазия от тумори, въпреки че проучванията показват еквивалентни нива на лечение за адювантна химиотерапия
спрямо химиотерапия при рецидив.
Ако туморните маркери не намаляват след RPLND, това е показателно за остатъчна болест и такива пациенти
трябва да получат три до четири цикъла химиотерапия, основаваща се на цисплатин като системна терапия.
Пациенти с тумори от стадий IIb/c и заболяване на възли > 2 см трябва да получат адювантна химиотерапия,
базирана на цисплатин, като остатъчната маса след химиотерапията трябва да се премахне.
Стадий III
Пациентите с висок риск в трети стадий трябва да получат три цикъла на BEP, а тези с междинен или лош риск
трябва да получат четири цикъла от същия режим.
При пациенти с противопоказания за блеомицин, четири цикъла на етопозид, ифосфамид и цисплатин (VIP) са
толкова ефективни, колкото и BEP, но с по-голяма токсичност.
Остатъчните маси след химиотерапията трябва да се премахват. Пациентите с мозъчни метастази трябва да получават цялостно мозъчно облъчване заедно с химиотерапия.
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Таблица 4. Най-често използвани химиотерапевтични агенти
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Таблица 5. Опции за адювантно лечение за втори и трети стадий на несемином

Проследяване
Подходящото наблюдение на пациентите с рак на тестисите е от съществено значение и трябва да се определи
чрез хистологията, стадия и лечението на тумора (Таблица 6.).
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Таблица 6. Проследяване при семиномни тумори

Селвидж терапия
•

Селвидж терапията обикновено се прилага, когато не е имало траен отговор на първичната химиотерапия с
платинова основа. Такива пациенти могат също да бъдат разглеждани за клинично проучване, особено ако
имат лоши прогностични характеристики.

•

Конвенционалните дозови схеми включват ифосфамид и цисплатин с винбластин (VeIP) или паклитаксел
(TIP).

•

Високи дози химиотерапия с автоложен костен мозък или периферни стволови клетки може да представлява
терапевтична възможност за избрани пациенти.

•

Веществата, които понастоящем се изследват, включват гемцитабин, паклитаксел, епирубицин и оксалиплатин.

Химиотерапия с високи дози с автоложна селвидж операция на хематопоетични стволови клетки
•

Ползата от високодозовата химиотерапия със стволови клетки (HDT), като селвидж терапия от първа линия,
е доказана в нерандомизирани проучвания, но не и в рандомизирани проучвания от фаза 3).

•

В голямо ретроспективно проучване 5-годишната преживяемост е била 53% при HDT като първа селвидж
терапия.

•

Устойчивите на цисплатин зародишни клетъчни тумори е по-малко вероятно да имат траен отговор след HDT
в сравнение с тумори, които не са устойчиви на цисплатин.

•

HDT трябва да се има предвид при пациенти с тумори на зародишни клетки, които са устойчиви на първичната химиотерапия или тези, които не са премахнати при първата конвенционална спасителна химиотерапия.

Токсичност, свързана с терапията
Усложнения при RPLND
Хирургическите техники са станали по-точни през годините, но 1% до 2% от пациентите могат да имат усложнения, които да включват перфорация на червата, хистичен асцит, лимфоцеле, съдови наранявания, панкреатит,
еякуларна дисфункция или ретроградна еякулация (нови методи за запазване на еякулаторната функция са въведени от доц. Л. Джонгов в УСБАЛО).
Плодовитост

383

Въпреки че 70% до 80% от пациентите, лекувани с
химиотерапия, могат да възстановят производството
на сперматозоиди в рамките на 5 години, трябва да се
обсъди банкирането на сперматозоиди с всички пациенти, които желаят да имат деца след терапията.
•

При диагнозата приблизително 25% от пациентите
имат олигоспермия, аномалии на сперматозоиди
или изменени нива на фоликуларен стимулиращ
хормон, дължащи се отчасти на асоциирането на
рак на тестисите със състояния като крипторхидизъм или тестикуларна атрофия.

•

Почти всички пациенти стават азоспермични или
олигоспермични по време на химиотерапията.

•

При децата на лекуваните пациенти не се появява
повишен риск от вродени аномалии.

•

Химиотерапията на базата на цисплатин може да
доведе до упорита периферна невропатия при 20%
до 30% от пациентите.

•

Индуцираната от цисплатин невропатия е сензорна и дистална. Периферните пръстови дисестезии
и парестезии са най-честите прояви.

•

Полиморфизмът в глутатион S-трансферазния ген
може да увеличи чувствителността към индуцирана от цисплатин невротоксичност.

•

Ототоксичността под формата на тинитус или високочестотна загуба на слуха, обикновено извън
честотата на говорения език, може да се наблюдава
при до 20% от пациентите, лекувани с цисплатинов
режим. Рискът се увеличава с нарастващия брой
цикли на лечение.

Белодробна токсичност

Сърдечносъдова токсичност

•

Блеомицин може да причини пневмония и белодробна фиброза, които могат да бъдат фатални при
до 50% от пациентите.

•

Блеомицин, цисплатин и радиация (самостоятелно
или в комбинация) могат да увеличат риска от сърдечносъдово заболяване.

•

Асимптоматичното понижение на белодробната
функция се разрешава по-често след завършване
на терапията с блеомицин.

•

Ангината, инфарктът на миокарда и внезапната
сърдечна смърт се увеличават до два пъти.

•

•

Блеомицин трябва да се прекрати, ако се развият
ранни признаци на белодробна токсичност или ако
има намаление с ≥ 40% в дифузионния капацитет
на белия дроб за въглероден окис (DLCO).

Рискът от хипертония, хиперхолестеролемия и инсулинова резистентност е повишен при пациенти с
рак на тестисите, лекувани с химиотерапия.

•

Пациентите също са с повишен риск от тромбоемболизъм и феномен на Рейно (Raynaud).

•

•

Рутинните тестове за белодробна функция рядко
се показват и трябва да бъдат запазени за пациенти
с признаци и симптоми на белодробна токсичност
(напр. сухота при физически преглед или диспнея
при натоварване).
Кортикостероидите могат да се използват за намаляване на възпалението на белите дробове, ако възникне белодробна токсичност.

•

Пушачите, лекувани с блеомицин, трябва да спрат
употребата на тютюн.

•

Ретроспективните изследвания предполагат, че
ниската фракция на вдишвания кислород и адекватното управление на интраваскуларния обем могат да намалят честотата на следоперативна, индуцирана от блеомицин, белодробна токсичност.

Вторични злокачествени заболявания
•

Вторичните злокачествени заболявания са свързани с употребата на цисплатин, етопозид и радиация. Пациентите, лекувани за рак на тестисите с
тези агенти, имат 1,7-кратно увеличение на риска
от развитие на вторична злокачественост.

•

Увеличеният риск от второ злокачествено заболяване може да продължи до 35 години след завършването на химиотерапията или лъчетерапията за
карцином на тестисите.

•

Алкилиращите агенти, като цисплатин, могат да доведат до миелодиспластичен синдром в рамките на
5 до 7 години, което евентуално може да достигне
до левкемия. Топоизомеразните инхибитори, като
етопозид, могат да причинят вторична левкемия в
рамките на 3 години.
Наблюдава се повишено разпространение на масивни тумори в предишни радиационни области,
включително пикочния мехур, стомаха, панкреаса
и бъбреците.

Нефротоксичност
•

Химиотерапията на базата на цисплатин може да
доведе до намалена степен на гломерулна филтрация, която може да бъде постоянна при 20% до 30%
от пациентите.

•

•

Хипокалиемията и хипомагнезиемията също са
чести прояви на променена бъбречна функция при
тези пациенти.
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лтифокален, придружен от съпътстваща VIN и със
слабо кератинообразуване. ДНК на човешкия папиломен вирус (HPV), особено тип 16, може да бъде открита при 80% от интраепителните лезии, и е намерен
при 10% до 15% от инвазивните видове вулварен рак
(особено сквамозноклетъчен карцином). Хроничното
възпаление (венерически или грануломатозни лезии)
също влиза в съображение.
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РАК НА ВУЛВАТА
Епидемиология
Ракът на вулвата е най-чест при жените в седмото десетилетие на живота, но понякога се диагностицира при
жени под 40 години. За България заболяемостта е 3,6
на 100 000 жени, при световен стандарт 1,2 на 100 000
жени, а смъртността е 1,2 на 100 000 жени. По данни на
НРР през 2015 г. новозаболелите са 131, а починалите
са 46. Това е болест на възрастните жени.
Етиология и рискови фактори
Етиопатогенезата на рака на вулвата, както при повечето неопластични заболявания, е недостатъчно изяснена. Има два различни типа рак на вулвата:
1. Първият е типичен за по-възрастните пациентки
и има известна корелация с вулварната дистрофия и
хроничните възпаления. Обикновено се среща при
жени на възраст 55-85 г., обичайно е унифокален, придружен от възпаления на вулвата, сквамозна хиперплазия (хиперпластична дистрофия) или хроничен
лихен симплекс или lichen sclerosis (съществува съвместно с до 25% от случаите на вулварен рак), добре
диференциран с изразено кератинообразуване. Болестта на Paget на вулвата е преинвазивно заболяване.
2. Вторият се наблюдава при млади жени на възраст
35-55 години, пушачки с HPV инфекция, често е му-

Рисковите фактори са: Vulvar интраепителиална неоплазия (VIN), особено висока степен (VIN III), повишава риска от развитие на инвазивен рак на вулвата.
Други рискови фактори включват: предишна анамнеза
за рак на шийката на матката, нарушения на имунната
недостатъчност (напр. ХИВ) и тютюнопушене. Класически рискови фактори като хипертония, захарен диабет и затлъстяване вероятно са свързани с остаряването и не са наистина независими рискови фактори за
това злокачествено заболяване.
Хистология
От 1989 г. заболяванията на вулвата се класифицират
от Международната асоциация за изследвания на заболяванията на вулвата (ISSVD) в следните хистологични групи:
1.1. Доброкачествени туморни и тумороподобни
състояния.
1.2. Нетуморни епителни заболявания на кожата и лигавиците.
2.1. Liсhеn (sclerosus et аtгорhiсаns) vulvae.
2.2. Плоскоклетъчна хиперплазия без атипия.
2.3. Други дерматози.
3. Смесени ненеопластични и неопластични епителни
заболявания.
4. Интраепителни неоплазии.
4.1. Плоскоклетъчни (преди дистрофия сатипия).
4.1.1. VIN 1 (лека дисплазия).
4.1.2. VIN 2 (умерена дисплазия).
4.1.3. VIN 3 (тежка дисплазия или Са iп situ).
4.2. Неплоскоклетъчни интраепителни лезии.
4.2.1. Morbus Paget.
4.2.2. Неинвазивни тумори от меланоцити.
5. Инвазивни тумори на вулвата.
Вулварната интраепителна неоплазия (VIN І, ІІ и ІІІ
степен) включва разглежданите преди като отделни заболявания – еритроплазия на Queyerat, Morbus
Воwеn и саrсinоmа simplex in situ. Хистологичният вариант на аdеnосаrсinоmа in situ е познат като Morbus
Paget на вулвата. Карциномът на вулвата започва развитието си от плоския епител (с или без предхождаща
интраепителна неоплазия) или от различните жлезни
структури. Макроскопски той се изявява под класическите форми на екзофит, ендофит или язва, постепенно обхващащи структурите на уретрата, клитора,
ануса и големите съдове. Най-често началото на процеса започва от големите лабии – в 50% от случаите, от
малките лабии – в 15-20%, и значително по-рядко от
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клитора и Бартолиновите жлези. Хистологично злокачествените тумори на вулвата се представят най-често
като карциноми: плоскоклетъчен – в над 90% от случаите (вроговяващ, невроговяващ или верукозен), аденокарцином (под 5%, на база на Бартолиновата жлеза при по-млади жени), базалноклетъчен карцином и
аденосквамозен карцином. Първичният аденокарцином на вулвата е много по-рядко срещан, отколкото
метастатичният аденокарцином, предимно от рак на
ендометриума. Други редки злокачествени тумори на
вулвата са малигненият меланом (2% от всички злокачествени тумори на вулвата, като за стадирането
се използва степента на Clark и дебелината на инвазия по Breslow) и саркомите (най-често лейомиосарком и много рядко липосарком и рабдомиосарком).
Саркомите на вулвата представляват 1-3% от всички
злокачествени тумори на вулвата, като най-честите са
лейомиосаркома, малигнена фиброзна хистиоцитома,
епителоидна саркома и рабдоидна саркома. Карциномът на вулвата се намира на големите срамни устни
в 50% от случаите, малките срамни устни в 15% до 20%
от случаите, а на клитора и перинеума в редки случаи.
Карциномът на вулвата се разпространява чрез прорастване по съседство към околните органи (влагалище, уретра, анус). Има тенденция да расте локално, с
последващо разпространение до ингвинални, бедрени
и тазови ЛВ. Метастазирането основно е по лимфен
път със засягане на ингвиналните, феморалните (първо ниво) и тазовите лимфни възли (второ ниво). Хематогенните метастази рядко се случват без включване
на ЛВ. Хематогенните разсейки, макар и по-редки, могат да се прояват и в по-ранни стадии, като се засягат
белия дроб и костите.
Клиника
Ранните симптоми са нехарактерни и са свързани с
упорит генитален пруритус, парене и сухота в областта на вулвата. По-късно към тези оплаквания се прибавя и обективна находка – лесна мацерация на кожа-

та и лигавиците или различно по вид и форма туморно
възелче. Появата на други признаци – кръвенист или
гноевиден флуор, кървене, дизурия, болки при дефекация, общи симптоми при генерализация на туморния процес (адинамия, фебрилитет и др.), се обуславя
от разпространението на тумора в околните тъкани и
органи, както и в регионалните лимфни възли.
Диагноза
Тя включва: снемане на анамнеза, оглед, бимануална
палпация и задължителен лабораторен минимум. Допълнително се използват следните диагностични методи: вулво- и перинеоскопия; цитологично изследване на материал, взет след остъргване; тест на Соllins;
прицелна или по-широка биопсия; цистоскопия;
ректоскопия; рентгенография на белия дроб; костна
сцинтиграфия, МРТ, СТ, PET/CT, SCC и др. Биопсията
трябва да включва адекватна тъкан за определяне на
хистологията и степента, дълбочината на инвазията и
налична стромална реакция. Предполагаемото засягане на пикочния мехур, уретрата и ректума трябва да
бъде доказано с биопсия. Ако е налице инвазивно заболяване, трябва да се извърши подробен преглед на
таза, КТ или ЯМР и тазовите лимфни възли (LNs). Индикации за ексцизионна биопсия – всяка груба лезия;
червени, бели, тъмнокафяви или черни кожни плаки;
области твърди при палпиране; сърбеж, изтръпване
или кървене; всички невуси в гениталния тракт; уголемени и уплътнени Бартолинови жлези, особено при
жени в менопауза.
Стадиране
Най-общо системата TNM е клинично стадиране, докато FIGO системата е въз основа на хирургичното
стадиране. Актуална към 2019 г. е ревизираната класификация на Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) от 2009 г, както и TNM стадирането (8-ма ревизия, 2018) (Таблица 1).

Таблица 1. Стадиране по TNM и FIGO на карцином на вулвата
TNM

FIGO

TNM

Вулва

FIGO

Вулва

Tis

Интраепителиално изменение

0*

Интраепителиално изменение

T1

Тумор, ограничен във вулвата/
перинеума ≤ 2 cм

I

Тумор, ограничен във вулвата

T1a

Тумор, ограничен във вулвата/
перинеума ≤ 2 cм и стромална инвазия ≤ 1.0
мм

IA

Лезии ≤ 2 см, ограничени във вулвата или
перинеума, със стромална инвазия ≤ 1.0
мм**, без лимфни метастази

IB

Лезии > 2 см или със стромална
инвазия > 1.0 мм**, ограничени във
вулвата или перинеума, с негативни
лимфни възли

T 1 b Тумор, ограничен във вулвата/
перинеума ≤ 2 cм и стромална инвазия > 1.0
мм
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T2

Тумор, с каквато и да е големина, с разпространение към съседните
перинеални структури (долната 1/3 на уретрата, долната 1/3 на влагалището, ануса), с
негативни лимфни възли

II

Тумор, с каквато и да е големина, с
разпространение към съседните
перинеални структури (долната 1/3 на
уретрата, долната 1/3 на влагалището, ануса), с негативни лимфни възли

T3

Тумор, с каквато и да е големина, с разпространение към съседните
перинеални структури (горни 2/3 на уретрата, горни 2/3 на влагалището, инфилтрация
на мукозата на пикочен мехур, ректум, анус),
тумор, фиксиран
към тазовите кости или с позитивни лимфни
възли

III

Тумор, с каквато и да е големина, с
разпространение към съседните
перинеални структури (долната 1/3 на
уретрата, долната 1/3 на влагалището, ануса), позитивни лимфни възли

N1***

Едностранни

III

позитивни лимфни възли

N1а

Едностранни 1-2 метастатични
лимфни възли (< 5 мм)

IIIA

1 метастатичен лимфен възел ≥ 5 мм.

N1b

Едностранни с един метастатичен
лимфен възел (≥ 5 мм)

IIIА

1-2 лимфни възли < 5 мм

N2а

Едностранни/двустранни три или
повече метастатични лимфни
възли (< 5 мм)

IIIB

2 или повече метастатичви лимфни възли
≥ 5 мм

N2b

Едностранни/двустранни 2 или
повече метастатични лимфни
възли (≥ 5 мм)

IIIB

3 или повече метастатични лимфни възли
< 5 мм

N2с

Едностранни/двустранни с
екстракапсуларно разпространение

IIIС

Позитивни лимфни възли с
екстракапсуларно разпространение

N3

Фиксирани или улцерирани
лимфни възли

IVA

Туморът засяга някоя от следните
структури:
(а) лигавицата на горната
уретра и/или горната част на влагалището, пикочния мехур, ректума или е фиксиран към тазовите кости, или
(б) фиксирани или улцерирани
ингвинофеморални лимфни възли

T4

Инфилтрация на мускулатурата на
пикочния мехур/ректума /горна
уретра/кости

IVA

Туморът засяга някоя от следните
структури:
(а) лигавицата на горната
уретра и/или горната част на влагалището,
пикочния мехур, ректума или е фиксиран
към тазовите кости, или
(б) фиксирани или улцерирани
ингвинофеморални лимфни възли

M1

Далечни метастази, вкл. метастази в IVB
тазови лимфни възли

Каквито и да е далечни метастази,
включително позитивни тазови
лимфни възли

Забележка: *Отпада, FIGO изключи стадий 0 (Tis).
**Дълбочината на инвазията се определя чрез измерване на тумора от границата епител/строма на най-повърхностната дермална папила до най-дълбоката точка на инвазия.
*** За да бъдат определени като N0 е необходимо да се изследват 6 или повече лимфни възли. Регионални лимфни
възли са феморалните и ингвиналните.
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Прогноза и преживяемост
Приема се, че прогностичните фактори са свързани със стадия на заболяването (големина на тумора – под или
над 2 см), дълбочината на инвазията (под и над 1 мм стромна инвазия), отсъствието или наличието на позитивни
лимфни възли, както и на туморни емболи в лимфните и кръвоносните съдове. Тумори с дълбочина на инвазията
под 1 мм обичайно не дават метастази в регионалните л. възли, поради което се отделят в самостоятелна група.
Все още е неизяснено значението на туморната диференциация, продукцията на кератин, плоидността, наличието на НРУ ДНК и др. Преживяемостта зависи от стадия, участието на ЛВ, дълбочината на инвазията, участващите структури и разположението на тумора. Метастазите в ЛВ са свързани с размера на тумора (при тумор >
4 см в 30% до 50% от ингвинофеморалните ЛВ са с метастази), клиничния стадий и дълбочината на инвазията.
Статистика на базата на патологичния статус на ингвиналните ЛВ и размера на първичната лезия показва, че при
лезии < 2 cм в най-големия си размер, без включване на ЛВ (I стадии), 5-годишната преживяемост е 77%, а при
лезии от всякакъв размер, с едностранни метастази в ЛВ (III стадии), 5-годишната преживяемост е 31%. Според
UICC прогностичните фактори са представени на Таблица 2.
Таблица 2. Прогностични фактори при рак на вулвата
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Метастази в лимфните
възли (брой, размер, екстракапсуларно разпространение)

-

Опит на лечебното заведение/концентрация на болни
с рак на вулвата за лечение
в реферирани центрове

Допълнителни

Стадии по FIGO, дълбочина
на инвазия, размер на тумора и хистологичен вид

Възраст, тютюнопушене,
съпътстващи дерматози: LS
и VIN, имунен статус

Хирургични граници

Нови и в развитие

EGFR статус на p53, експресия на P16INK4a

HPV, ниво на хемоглобина
преди лечението

-

Лечение

ІВ стадий

Оперативно лечение

Оперативно лечение

При вулварната интраепителна неоплазия (VIN І, ІІ и
ІІІ), разглежданите преди като отделни заболявания
включват: еритроплазия на Queyerat, Morbus Воwеn
и саrсinоmа simplex in situ, както и аdеnoсаrсinоmа in
situ – при Morbus Paget на вулвата се извършва широка
ексцизия/хемивулвектомия.

1. Препоръчва се радикална вулвектомия. Лечението
на лимфните възли трябва да се прави за тумори >
pT1a. За монофокални тумори < 4 cм, без подозрителни възли в слабините по клинични данни и от образни
изследвания, се препоръчва процедура за сентинелни ЛВ. Извършва се интраоперативна хистологична
оценка на сентинелния ЛВ. Когато е установена метастаза в ЛВ (независимо от размера) се извършва ингвинофеморална лимфаденектомия. Когато не е намерен
сентинелен ЛВ (неуспех на метода), или не може да се
изследват сентинелни ЛВ (няма условия за извършване), трябва да се направи повърхностна ингвинофеморална лимфна дисекция. Препоръчва се запазване на
V. saphena. При добре латерализирани тумори (отстоят на 2 см от срединната линия) може да се извърши
ипсилатерална лимфна дисекция с гефрирно изследване. Контралатерална лимфаденектомия се извършва
когато ипсилатералните възли са метастатични.

През 2017 година ESGO (European Society of
cynaecological Oncology) публикува гайдлайн за лечение на рак на вулвата, препоръчан от БАОГ (Българска
асоциация по онкогинекология), който съответства на
този на NCI, и е представен по-долу:
ІА стадий
1. Препоръчва се хемивулвектомия или радикална
локална ексцизия на тумора (тумор < 2 cм). Целта на
ексцизията е да се получат свободни от тумора резекционни линии, от най-малко 1 см в здрава тъкан,
като усилията да бъдат насочени за постигане на 2 см.
Вулвектомия се извършва в случаите на мултифокален
инвазивен карцином. Не се препоръчва отсраняване
на лимфните възли (ЛВ) и адювантна терапия.
2. При установено засягане на лимфоваскуларното
пространство да се обсъди провеждане на адювантна
лъчетерапия.
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2. За тумори ≥ 4 cм и/или при мултифокално заболяване,
се препоръчва радикална вулвектомия и повърхностна
(желателно е извършването на гефрир за определяне необходимостта от дълбока двустранна ингвинофеморална лимфаденектомия чрез отделен разрез). За тумори,
включващи средната линия, е задължителна двустранната ингвиналнофеморална лимфаденектомия.

3. При неуспех от постигането на свободни хирургични граници от ≥ 1 cм (резекционна линия близка до
тумора или преминаваща през тумора) следва да се
обсъди възможността за ре-ексцизия на зоната с цел
постигане на по-широки свободни граници.
Адювантно лечение
Провежда се перкутанно лъчелечение (IMRT/VMAT)
само за вулварната област при близки резекционни
ръбове < 8 мм – 50 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., при + резекционни ръбове –56 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., както и при
лимфноваскуларна инвазия и дълбочина на инвазията
над 5 мм. Изисква се недопускане на прекъсване до реализиране на доза от 40 Gy, както и ненадвишаване на
общото лечебно време от 8 седмици.
ІІ стадий
Оперативно лечение
1. Препоръчва се радикална вулвектомия с хомолатерална повърхностна ингвинофеморална лимфна дисекция с гефрирно изследване. При установени метастази се извършва дълбока лимфна дисекция. Извършва се и биопсия на сентинелни ЛВ контралатерално.
При установени метастази лимфната дисекция следва
да бъде двустранна.
2. При централни лезии или слабо диференциран тумор (G3) се препоръчва радикална вулвектомия с двустранна повърхностна и дълбока ингвинофеморална
лимфна дисекция.
Адювантно лечение
Провежда се перкутанно лъчелечение (IMRT/VMAT)
само за вулварната област при близки резекционни
ръбове < 8 мм – 50 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., при + резекционни ръбове –56 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., както и при
лимфноваскуларна инвазия и дълбочина на инвазията
над 5 мм.
ІІІА и ІІІВ стадий
Оперативно лечение
1. Препоръчва се радикална вулвектомия с двустранна дълбока ингвинофеморална лимфна дисекция. При
пациентите с напреднал стадии, както и при такива в
увредено общо състояние, се определя оптимален лечебен метод, ред на лечение и етапност на лечението.
При ивдивидуалния подход за всяка една пациентка се
определя дали лечението да започне с операция или с
лъче-химиотерапия, дали операцията да бъде в един
етап или два етапа, а в зависимост от разпространението и локализацията на туморния процес – резекция на първичния тумор на вулвата и лимфните възли
чрез en bloc резекцията или чрез отделни разрези.
2. Когато ингвиналните ЛВ са отстраними и е налице
локално авансирал първичен тумор, се извършва двустранна дълбока ингвинофеморална лимфна дисекция. За вулвата се провежда лъче-химиотерапия и на
втори етап се обсъжда извършването на вулвектомия.

3. При лезии близо до уретрата, клитора или ректума и
проблем за радикалност при оперативното лечение се
препоръчва алтернативно предоперативна лъче-химиотерапия 54 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. (IMRT/VMAT), като
радиосенсибилизиращата химиотерапия е за предпочитане с апликация на цисплатина 1 път седмично.
Възможно е и последователно приложение на лъчелечение и химиотерапия. След 4 седмици се извършва
радикална вулвектомия с двустранна дълбока лимфна
дисекция.
Адювантно лечение
Провежда се перкутанно лъчелечение (IMRT/VMAT)
за вулварната област само при близки резекционни
ръбове < 8 мм – 50 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., при + резекционни ръбове –56 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., както и при
лимфоваскуларна инвазия и дълбочина на инвазията
над 5 мм. При > 1 метастатичен лимфен възел лъчетерапията е двустранна за ингвинофеморалните лимфни възли в един обем с вулварната област.
ІІІС стадий
Оперативно лечение
1. При отстранима вулва и неотстраними (улцерирани
и фиксирани) лимфни възли се извършва радикална
вулвектомия и лъче-химиотерапия за ингвиналните
области, а на втори етап се обсъжда извършването на
лимфна дисекция.
2. След предоперативно лъче-химиолечение (IMRT/
VMAT), базирано на платина, в разширен обем – вулварна област, ингвинофеморални и тазови лимфни възли по схема 40-45 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., се препоръчва
радикална вулвектомия с двустранна дълбока лимфна
дисекция.
3. При метастатични ингвинофеморални ЛВ се отстраняват и илиачните ЛВ, като е възможно това да се извърши и на втори етап.
4. При невъзможност за извършване на оперативно
лечение, лъчелечението преминава в дефинитивно с
дози до 65-70 Gy.
Адювантно лечение
1. При метастатични лимфни възли, след предоперативно лъче-химиолечение, се обмисля свръхдозиране
до 60-70 Gy в зависимост от хистопатологичния резултат.
2. Препоръчва се следоперативно перкутанно лъчелечение (IMRT/VMAT) двустранно за ингвинофеморалните лимфни възли в един обем с вулварната област
при > 1 метастатичен лимфен възел или при екстракапсулна инвазия. При съчетаване на размер на ЛВ
над 15 мм с екстракапсулна инвазия се препоръчва облъчване и на тазовите лимфни възли. При необходимост дозата може да достигне 60 Gy в ограничен обем.
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ІVА стадий
Оперативно лечение
1. Препоръчва се радикална вулвектомия с двустранна дълбока ингвинофеморална лимфна дисекция. При
пациенти с този стадии, както и при такива в увредено общо състояние, се определя оптимален лечебен
метод, ред на лечение и етапност на лечението. При
индивидуалния подход за всяка една пациентка се определя дали лечението да започне с операция или с лъче-химиотерапия, дали операцията да бъде в един етап
или два етапа, а в зависимост от разпространението
и локализацията на туморния процес – резекция на
първичния тумор на вулвата и лимфните възли, да
се извърши чрез en bloc резекцията или чрез отделни
разрези.
2. При операбилност следва да се направи радикална
операция с последваща лъче-химиотерапия.
3. Трябва да се обмисли неоадювантна химиотерапия,
за да се избегне свръхрадикална хирургия.
4. След предоперативна лъче-химиотерапия се препоръчва радикална вулвектомия с двустранна дълбока
лимфна дисекция и резекция на уретра, влагалище,
ректум и др., като влиза в съображение и екзентерация.
5. Дефинитивната лъче-химиотерапия с максимални
дози е лечението на избор при пациенти с иноперабилно заболяване или в тежко общо състояние.

Основното лечение е операция. Лимфната дисекцията
е със съмнителна стойност, освен ако ЛВ очевидно не
са метастатични. Лъчетерапията е противопоказана,
защото е неефективна и потенциално може да доведе
до по-агресивно протичане на заболяването.
Болест на PAGET
Характеризира се с преинвазивни лезии. Най-често срещаните симптоми включват сърбеж, чувствителност или вулварни лезии (т.е. „червено кадифе“
– хиперемични, добре демаркирани, сгъстени лезии
с области на индурация и екскориации). Може да се
асоциира основно с аденокарцином на вулвата (1%
до 2%). Въпреки че Paget заболяването е хистологично преинвазивно локално заболяване, то трябва да се
лекува с широка локална ексцизия, често с гефрир за
потвърждаване на чисти резекционни граници, както
при другите злокачествени заболявания.
Аденокарцином на Бартолиновата жлеза
Аденокарцином на Бартолиновата жлеза е много рядък тумор (1% от всички злокачествени заболявания).
Пиковата честота е при жените в средата на 60-те години. Разширяването на зоната на Bartholin при жени
в постменопауза изисква оценка за злокачествено заболяване. Терапията включва радикална вулвектомия
с широко изрязване, за да се постигнат адекватни маржове и ингвинална лимфаденектомия.
Аденоиден кистичен карцином

Може да се обмисли системно (палиативно) лечение,
с цел отнемане на симптомите – декомпресивно, кръвоспиращо и обезболяващо.

Аденоидният кистичен карцином е много рядък тумор. Характеризира се с чести локални рецидиви и
много бавна прогресия. Препоръчителната терапия е
широка локална ексцизия с ипсилатерална ингвинална лимфаденектомия.

Лечение на рецидивите

Базалноклетъчен карцином

1. Лечението на рецидивите се свежда до радикална
локална ексцизия, когато е възможно, последвано от
следоперативна лъчетерапия, в случаите на непроведена преди това лъчетерапия, или повторно (стандартно
или стереотактично) с дози, съобразени от проведеното преди това ЛЛ.

Терапевтичният подход за базалноклетъчния карцином е подобен на тези за първичните тумори, наблюдавани в други места (т.е. широка локална ексцизия).

ІVВ стадий

2. При рецидив в областта на вулвата, с дълбочина на
инвазия > 1 мм, и отстраняване единствено на сентинелен ЛВ при предишната оперативна интервеция
трябва да се извърши ингвинофеморална лимфаденектомия.
3. Дефинитивна лъче-химиотерапия се прилага, когато
е невъзможно хирургично лечение.
Редки форми на злокачествени тумори на вулвата са:
Верукозен карцином
Верукозният карцином е много рядко заболяване и
може да се сбърка с condyloma acuminatum заради екзотичния модел на растеж. Локално е силно деструктивен и рядко метастазира. Свързано е с HPV тип 6.
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Малигнен меланом на вулвата
Злокачественият меланом на вулвата е рядък тумор
(5% от всички случаи на меланом). Повечето меланоми се намират в зоната на малките лабии и клитора.
Ултравиолетовата радиация е важен етиологичен фактор за малигнения меланом на кожата. Това обаче не
важи за този на вулвата. За меланома на вулвата влизат в съображение хроничните възпалителни заболявания, вирусната инфекция и разязвяващите агенти.
Този тумор е изключително рядък, като представлява
2% от всички злокачествени тумори на вулвата. Около
3% от малигнения меланом при жената е установен в
гениталиите, като най-често в областта на вулвата. Биологията на този тумор е същата като при меланом на
кожата. При оглед се установява туморно заболяване
на вулвата със синкав цвят. Ахроматичният вид трудно се отличава макроскопски от другите злокачествени тумори на гениталиите. Окончателната диагноза е

само хистологична. При стадирането се използва системата TNM за карцином на вулвата, като за стадирането се използва и степента на Clark и дебелината на
инвазия по Breslow за малигнения меланом. Лечението
на малигнения меланом на вулвата се състои в радикална вулвектомия с двустранна ингвинофеморална
лимфна дисекция по Duсuing, но се наблюдава тенденция към по-консервативен подход. Резекционните
линии варират от 2 до 4 см. Следоперативно се прави
имунотерапия (BCG ваксина или интерферон алфа).
Химиотерапията се прилага в зависимост от степента на инвазия на тумора и наличието на лимфогенни
метастази. Основните прогностични фактори са стадият и дебелината на инвазия по Breslow. Прогнозата е
както при малигнения меланом на кожата и зависи от
размера на лезията и дълбочината на инвазията. Преживяемостта е както при болните с малигнен меланом
на кожата и зависи от стадия на заболяването. Като
цяло прогнозата е лоша и 5-годишната преживяемост
е 36,7%.
Саркоми на вулвата
Саркомите на вулвата представляват 1-3% от всички
злокачествени тумори на вулвата, като най-честите
са лейомиосарком, малигнен фиброзен хистиоцитом,
епителоиден сарком и рабдоиден сарком, като са възможни и други варианти на сарком. При оглед се установява туморно заболяване на вулвата, което трудно
се отличава от карцинома. Окончателната диагноза е
само хистологична. При стадиране се използва системата TNM за карцином на вулвата. Лечението на саркома на вулвата се състои от радикална вулвектомия
с двустранна ингвинофеморална лимфна дисекция по
Duсuing. Химиотерапията се прилага в зависимост от
степента на инвазия на тумора и наличието на лимфогенни и хематогенни метастази. Основните прогностични фактори са стадият и наличието на метастази.
Като цяло прогнозата зависи от хистологичния вид на
тумора.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ВУЛВАТА
Лъчелечението при вулварния карцином е трудно поради висока средна възраст на болните, съпътстваща коморбидност, увредено общо състояние, облъчване на големи обеми при високо рисковите болни и изразени радиоепителитни реакции, свързани с включване на кожата като критичен орган в обема за облъчване (1). Изисква се
прецизна селекция на болните, за да не се допусне прекъсване на лъчелечението до реализиране на доза 40 Gy и
общото лечебно време да не надвишава 8 седмици поради рязко влошаване на лечебните резултати (2).
Таблица 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при карцином на вулвата в TNM класификацията в сила от 2018 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Основни

Метастази в ЛВ:
- брой (TNM 1-2 ЛВ или >);
- рамер < 5 мм/> 5 мм;
-екстракапсулна инвазия.

Допълнителни

Стадии по FIGO:
дълбочина на инвазия;
размер (диаметър) на първичния тумор – < 2 см/> 2 см;
Хистологичен вид: плоскоклетъчен карцином,
болест на Пейджет, меланом,
базалноклетъчен карцином, сарком, Merkelcell карцином.

Възраст: < 75/> 75 г.
Тютюнопушене
Съпътстваща дерматоза
– LS (лихен склероза)
VIN – вулварна интраепителна неоплазия
Имунен статус

Нови и в развитие

EGFR статус;
p53/P16INK4a експресия
Плътност на микросъдовете
(роля в ангиогенезата)

HPV статус
Предварително лечение
Стойност на Hb

Свързани със средата

Опит в центъра за лечение или препращане в
референтни центрове
Резекционни линии

Изборът на следоперативно лечение при карцином на
вулвата се индивидуализира според прогностичните
рискови фактори, посочени в Табл. 1. от 8-то издание
на TNM класификацията в сила от 2018 г. (3). Като основни прогностични фактори се коментират броят,
размерът и екстракапсулната инвазия на лимфните метастази. При диаметър на метастазите < 5 мм и интракапсулно ангажиране 5-годишната преживяемост достига 90%, сравнена с 20% при болни с екстракапсулно
засягане и размер > 15 мм (4). В допълнителните прогностични фактори, свързани с първичния тумор, при
дълбочина на инвазията > 5 мм и размер в диаметър
> 2 см, рискът от метастази в ЛВ нараства на 40% (5).

хистологичните признаци на тумора, ангажирането
на лимфните възли, обема на оперативното лечение,
състоянието на резекционните линии, възрастта и др.
прогностични фактори.

Поради принадлежността на вулварния карцином към
редките тумори се изтъква водещото значение за провеждане на лечението в референтен център. Редките
хистологични видове изискват специфично стадиране и лечение. Възраст на болните над 75 г. променя
прогнозата и изисква по-често индивидуален лечебен
подход. В новите прогностични фактори мутиралият
туморно супресиращ ген р53, както и хроничната HPV
инфекция и предлечебен анемичен синдром се свързват с бърза прогресия и незадоволителни лечебни резултати (1).

Ретроспективно проучване при 62 пациенти с близки
(≤ 8 мм) или позитивни резезекционни линии установява, че локалните рецидиви от 58% в групата с наблюдение, са редуцирани до 16% при болните със следоперативно ЛЛ. При подгруповия анализ се установява,
че адювантното ЛЛ значително подобрява 5-годишната преживяемост при R1 резекция (p .001) и липса на
ефект при близка рез. линия (p .63) (6).

Използването на лъчелечение при карцином на вулвата се прилага по стадии, съобразно клиничните и
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IА стадий – след проведено радикално оперативно лечение не се препоръчва адювантно лечение.
Във IВ и Ii стадий се прилага следоперативно перкутанно ЛЛ (IMRT/VMAT) само за вулварната област
при близки резекционни ръбове < 8 мм – 50 Gy/1,8-2
Gy/5 х седм., при позитивни резекционни ръбове – 56
Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., както и при лимфноваскуларна
инвазия или дълбочина на инвазията над 5 мм.

В IIIА и IIIB стадий се прилага следоперативно перкутанно ЛЛ (IMRT/VMAT) само за вулварната област,
при близки резекционни ръбове < 8 мм – 50 Gy/1,8-2
Gy/5 х седм., при позитивни резекционни ръбове – 56

Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., както и при лимфоваскуларна
инвазия и дълбочина на инвазията над 5 мм.
При наличие на един позитивен лимфен възел литературните данни не показват статистически значима
полза от провеждане на следоперативно лъчелечение.
Проучването на Fons F. et al. 2009 г. (7) не успява да докаже принос от следоперативно лъчелечение при тези
пациенти по отношение на свободната от заболяване
и специфична преживяемост (р. 96). Честотата на рецидивите е сходна между групите с и без проведено
лъчелечение (39% срещу 32%).
Следоперативно перкутанно ЛЛ, двустранно за областта на ингвинофеморалните лимфни възли в
един обем с вулварната област, се прилага чрез IMRT/
VMAT техники при повече от един метастатичен л.в.
и/или при екстракапсулна инвазия при прецизно съобразяване с дълбочината на ингвинофеморалните съдове, варираща в границите на 2-12 см (средно 6 см).
Дозите са в границите на 45-50 Gy /1,8-2 Gy/5 х седм.
при наличие на един негативен фактор.
При съчетаване размера на л. в. над 15 мм с екстракапсулна инвазия се препоръчва облъчване и на тазовите лимфни възли. При необходимост дозата може
да достигне 60 Gy в ограничен обем. При наличие на
голям туморен остатък след операцията е необходимо
реализиране на висока доза 65-70 Gy.
Рандомизирано проучване на Kunos C. et al. 2009 г. (8)
сравнява група с проведено лъчелечение на тазовата
област с група след радикална вулвектомия и двустранна ингвинофеморална лимфаденектомия при 114
пациенти с метастази в ингинофеморалната област.
Разликата в регионалните рецидиви (ингвинално)
е значима в полза на групата с проведено следоперативно лъчелечение (5,1% срещу 23.6%, р = 0.02), което
рефлектира в по-висока обща преживяемост (р. 03).
По-добри лечебни резултати са отчетени при болни
с два негативни прогностични фактора: 1) Клинично суспектни или фиксирани ингвинални л.в. с улцерация и 2) Два или повече положителни ингвинални
лимфни възли. Дългогодишните резултати доказват
клинична полза за пациентите, лекувани с облъчване
на тазовите и ингвинални лимфни възли.

ефективно с много по-малко странични ефекти. При
липса на противопоказания провеждането на едновременно лъче-химиолечение или последователнa ХТ,
базирана на платина, води до статистически значим
принос към преживяемостта (10, 11, 12, 13).
Като част от голям популационен анализ на Gill B. еt al.
2015 г. (13) и съавтори оценяват ролята на адювантната
химиотерапия при 1797 пациенти с позитивни възли
и следоперативно лъчелечение, проведено със средна
доза 54 Gy. Продължителността на облъчване е била
44 дни и времето до започване на химиотерапията – 76
дни. При проследяване от 28,3 месеца, средната преживяемост без и с адювантна ХТ е съответно 29,7 и 44
месеца (р .001). Авторите съобщават за статистически
значимо намаляване на риска от смърт с 36% при болните, провели адювантна химиотерапия (p .001) (13).
Предоперативно перкутанно едновременно лъче-химиолечение, базирано на платина, се препоръчва по
схема 54 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. (IMRT/VMAT) или последователно приложение на ЛЛ и ХТ. След период от
4 седмици се извършва радикална вулвектомия с двустранна дълбока лимфна дисекция (10, 11, 12).
Прилагането на предоперативно ЛЛ с техника на модулирано по интензитет лъчелечение според Beriwal S. et
al. 2013 г. (10) отчита по-хомогенно разпределение на
дозата и по-ниски дози в множеството критични органи на областта за облъчване. Постигнат е пълен патохистологичен отговор при 48% от болните, 3-годишна
обща преживяемост при 61% и 3-годишна преживяемост без рецидив при 66% от болните. Резултатите са
сравними с проучването на GOG 1998 г. (11), в което е
наблюдавана по-висока токсичност при използваното
тогава 2D и 3D планиране, в сравнение с триизмерното планиране в проучването от 2013 г.(10).
IIIC стадий – след преоперативно лъче-химиолечение
(IMRT/VMAT), базирано на платина, в разширен обем
– вулварна област, ингвинофеморални и тазови лимфни възли по схема 40-45 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., се провежда оперативно лечение, а при невъзможност, лъчелечението преминава в дефинитивно до обща доза 60
Gy и свръхдозиране до 65-70 Gy за области с туморна
персистенция.

При екстракапсулна инвазия или персистенция в ингвиналните лимфни възли, следоперативно облъчване
за областта на таза и ингвинални л. в. се прилага поради повишения риск от локални вулварни рецидиви
и рецидиви в ингвиналните лимфни възли. Когато резекционните линии са чисти и няма индикация за лечение на вулварната област, тя може да не се включва в
облъчвания обем (9).

В проучването на GOG 1998 г. (11) се изследва предоперативно лъче-химиолечение при 73 пациенти в стадий III и IV, с цел постигане на операбилност при болни с Т3 тумори и избягване на тазовата екзентерация
при Т4 тумори. Само при 3% от болните не е постигната операбилност след предоперативното лъче-химиолечение, като при 96% от тях е съхранена уринарната
и/или стомашно-чревната континенция.

Все повече клинични данни показват, че прилагането
на модулирано по интензитет лъчелечение, е еднакво

В IVА стадий се препоръчва лъче-химиолечение както при иноперабилни болни в IIIC стадий.
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При IVB стадий ролята на лъчелечението е паливна
– декомпресивно, обезболяващо и кръвоспиращо лъчелечение.

chemoradiation for advanced vulvar cancer: a phase II study
of the Gynecologic Oncology Group. Int J RadiatOncolBiolPhys 1998, 42:79-85.

Лечението на рецидивите е оперативно с последващо
лъчелечение при липса на предходно ЛЛ или повторно
ЛЛ, което може да бъде стандартно или стереотактично с дози, съобразени с проведеното преди това ЛЛ,
периода до рецидива, фракционирането на дозата, общото състояние на болната и най-често с дозите, получени в критичните органи.

12. Lupi G., F. Raspagliesi, R. Zucali, et al. Combined preoperative chemoradiotherapy followed by radical surgery in
locally advanced vulvar carcinoma. A pilot study.Cancer.
1996, 77(8):1472-1478.
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ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАК НА ВУЛВАТА
Химиолечението при рак на вулвата е палиативно. Включват се различни комбинации от 5-флуороурацил (5-FU),
цисплатин, митомицин C, или блеомицин, екстраполирани от режими, използвани за анален или плоскоклетъчен рак на шийката на матката, както и:
Cisplatin
Cisplatin 50 или 100 mg/m² i.v. (1-часова инфузия), ден 1.
Повторение на всеки 3 седмици.
Cisplatin + Vinorelbine
Cisplatin 75 mg/m² i.v., ден 1, повторение през 28 дни.
Vinorelbine 30 mg/m² i.v.седмично.
Cisplatin + лъчелечение
Cisplatin 40 mg/m² (максимум 70 mg/m²) i.v. седмично, заедно с лъчетерапия.
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РАК НА ВЛАГАЛИЩЕТО

Злокачествените тумори на влагалището спадат към
редките тумори на ЖПО в България. За България заболяемостта е 0,8 на 100 000 жени, при световен стандарт 0,4 на 100 000 жени, а смъртността е 0,2 на 100 000
жени. По данни на НРР през 2015 г. новозаболелите
болни са 28, а починалите са 8.

хождат от долната трета на влагалището и протичат
по-агресивно в сравнение с вулварните меланоми.
Саркомите са близо 3%, като приблизително 2/3 от
тях са лейомиосаркоми. Описани са и смесени малигнени Мюлерови тумори, ендометриални стромални
саркоми и др. Детският ембрионален рабдомиосарком
(sarcoma botryoides) се характеризира с висока малигненост и агресивно протичане, малигненият меланом
също се среща.

Етиология и рискови фактори

Клиника

Тази локализация засяга по-често жени на възраст
между 50 и 70 години. Счита се, че има общи етиологични фактори за РВл и РМШ. Вагиналната интраепителиална неоплазия (VAIN) често е свързана
с цервикална интраепителиална неоплазия (CIN) и
Нumаn Papilloma Virus (HPV). Етиологичен фактор за
карцином на влагалището при момичета и млади жени
може да бъде получаването на естрогени (диетилстилбестрол – DES) от майката по време на бременност.
Декубитални язви на влагалището, вследствие на пролапс или продължително носене на песар, могат да
бъдат предразполагащ фактор. Ръбци на влагалището
след раждане или операция при хронично травмиране
водят до „ръбцов карцином“. Описани са и лъчеиндуцирани карциноми след проведено лъчелечение на тазовите органи.

Началото на влагалищния карцином често е безсимптомно. Първите оплаквания могат да бъдат „бяло“,
„жълтеникаво“ или „кръвенисто“ течение (понякога
зловонно), спонтанно или при контакт. В около 50% се
среща кървене. В около 50% от случаите туморът е локализиран в горната трета на влагалището, а в 50% – в
долната трета на влагалището, като разпределението
между предна, задна и латерални стени е приблизително равномерно.

Епидемиология

Хистология
Първичният карцином на влагалището най-често е
плоскоклетъчен – 80%, а аденокарциномите се срещат
в 10% от случаите. Срещат се светлоклетъчни, муцинозни, аденосквамозни, папиларни и недиференцирани. Меланомите са в около 3%, като най-често произ-

Диагноза
Тя включва: снемане на анамнеза, оглед със спекулум,
бимануална палпация (вагинално и ректално изследване), а за изключване на инфилтрация на съседни
органи се използват цистоскопия и ректоскопия. Туморният маркер SCC също се изследва. Определяща е
хистологичната диагноза.
Стадиране
Използват се последните TNM и FIGO системи за стадиране. В последната 8-ма ревизия на TNM (Таблица 1)
e представено стадирането и по FIGO.

Таблица 1. Стадиране по TNM и FIGO на карцином на влагалището
TNM

FIGO

TNM

Влагалище

FIGO

Влагалище

Tis

Интраепителиално изменение

0

Интраепителиално изменение

T1

Тумор, заемащ влагалищната стена

I

Тумор, заемащ влагалищната стена

T2

Тумор, заемащ паравагинална тъкан, но недостигащ до тазовата стена

II

Тумор, заемащ паравагинална тъкан, но недостигащ до тазовата стена

T3

Тумор, преминаващ на тазовата стена

III

Тумор, преминаващ на тазовата стена

T4

Инфилтрация на мускулатурата на
пикочния мехур/ректума/ или
преминаващ към таза

IVA

Инфилтрация на мускулатурата на
пикочния мехур*/ректума/ или
преминаващ към таза

N1

Регионални

-

-

M1

Далечни метастази

IVB

Далечни метастази

Забележка: * Наличието на булозен едем не определя туморът като Т4.
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Прогноза и преживяемост
Прогнозата зависи от стадия на заболяването, хистологичния вид и степента на диференциация на тумора,
наличието на метастази в лимфните възли и туморните емболи в кръвоносните и лимфни съдове. Аденокарциномът и светлоклетъчните тумори имат по-лоша
прогноза от спиноцелуларния карцином. При тумори
над 4 см прогнозата е по-лоша, както и при тумори в
средната и горната трета. При болните над 60 години
прогнозата е по-лоша. Петгодишната преживяемост
при спиноцелуларния карцином е 68%, докато при
аденокарцинома е 22%. По сравнение със спиноцелуларния карцином, болните с малигнен меланом имат
1,51 пъти повишен риск от смърт. По данни на FIGO
5-годишната преживяемост за болните с карцином на
влагалището в I стадий е 53%, във ІІ стадий – 43%, в ІІІ
стадий – 28% и в IV стадий – 12,5%.
Лечение
Лечението на карцинома на влагалището се определя от диагностично-лечебен комитет, който включва
онкогинеколог, лъчетерапевт, химиотерапевт, патолог,
специалист по образна диагностика и др. Лечението е
хирургично, лъчево и комбинирано.
Оперативно лечение
Обемът на хирургичното лечение при болни в първи
стадий зависи от локализацията на туморния процес.
За тумори в горната трета на влагалището се прилага
радикална абдоминална хистеректомия с тотална екстирпация на влагалището и тазова лимфна дисекция.
За тумори в средната трета на влагалището се прилага тотална хистеректомия с тотална екстирпация на
влагалището и ингвинофеморална лимфна дисекция.
За тумори в долната трета на влагалището се прилага тотална хистеректомия с тотална екстирпация на
влагалището, ингвинофеморална лимфна дисекция и
частична вулвектомия. При болни във втори стадий
радикалното хирургично лечение може да се съчетае
с предоперативна и/или следоперативна лъчетерапия.
При напреднали локални тумори и рецидиви се извършва предна, задна или тотална екзентерация или
палиативна оперативна интервенция.
Лъчелечение
Лъчелечение при I стадий. При лезии с дебелина над
0,5 см се препоръчва една от следните лечебни тактики:
– съчетана брахитерапия (интерстициална, интравагинална) – 75 Gy за първичния тумор, с допълваща перкутанна лъчетерапия 50 Gy за целия малък таз;
– при тумори в долната трета на влагалището в обема се включват и ингвиналните лимфни възли;
– следоперативна перкутанна лъчетерапия 50 Gy
при позитивна резекционна линия.
Лъчелечение при ІІ-IVА стадий стандартното лечение е:

– съчетана лъчетерапия (интерстициална, интракавитарна) брахитерапия и перкутанна лъчетерапия до ООД 70-80 Gy за първичния тумор. При
лезии в долната трета на влагалището в облъчвания обем се включва целият малък таз и ингвиналният лимфен басейн;
– след оперативна намеса се прилага перкутанна
лъчетерапия.
Лъчелечение при IVB стадий. Може да се приложи
палиативна обезболяваща перкутанна лъчетерапия с
или без химиотерапия.
Лекарствена терапия
Поради ниската честота на карцинома на влагалището липсват обширни проучвания върху ролята на химиотерапията при тази локализация. Обикновено се
екстраполира опитът от приложението на химиотерапията при рака на маточната шийка. Химиотерапията
намира приложение при лечението на рецидиви, метастази или локално авансирал тумор, самостоятелно
или в комбинация с лъчетерапия. Най-често се прилагат платинови препарати.
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РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Епидемиология
В световен мащаб ракът на маточната шийка е третият най-разпространен рак и четвъртата водеща причина за смърт при жените. Въвеждането на скрининг
на Papanicolaou (Pap) намали честотата и смъртността
на инвазивен карцином на маточната шийка с почти
75% през последните 50 години, обаче 86% от случаите настъпват в развиващите се страни, където няма
скрининг. В по-развитите страни кумулативният риск
от развитие на рак на шийката на матката до 75 години е 0.9%, рискът от смъртност е 0.3%; в по-слабо развитите райони тези рискове са съответно 1,9% и 1,1%.
За България ракът на маточната шийка е на четвърто
място по честота при жените и представлява 7.2% от
всички злокачествени заболявания при тях. Заболяемостта и смъртността от рак на шийката на матката
се увеличава с 2.6% и с 1.7% съответно. За България
заболяемостта е 28,7 на 100 000 жени, при световен
стандарт 18,3 на 100 000 жени, а смъртността е 10,3 на
100 000 жени. По данни на НРР през 2015 г. новозаболелите болни са 1059, а починалите са 381.
Етиология и рискови фактори
Човешки папилома вирус
Инфекцията с човешки папилома вирус (HPV) е
най-важният фактор в развитието на рак на шийката на матката и повече от 99% от случаите на рак на
шийката на матката съдържат ДНК на HPV. Известно
е, че около 40 отделни вида HPV заразяват гениталния
тракт и най-малко 15 вида са свързани с рак. HPV вирусите са с висок онкогенен потенциал, свързани са с
рак на шийката на матката и включват типове 16, 18,
31, 33, 35, 45, 52 и 58. HPV типове 16, 18 и 45 са представени в по-млада възраст в сравнение с другите HPV
подвидове. HPV тип 16 и 18 представляват 70% от рака
на маточната шийка. Разпространението на HPV в
страни с висока честота на рак на шийката на матката
е от 10% до 20%, а в страните с по-ниска честота на
рак на шийката на матката са 5% до 10%. Онкогенният
ефект на високорисковите HPV подвидове изглежда е
медииран от протеини Е6 и Е7, за които е показано,
че инактивират туморно потискащите гени p53 и pRb,
съответно. Загуба на регулаторния механизъм на клетъчния цикъл води до злокачествена трансформация.
Рутинното типизиране на рак на HPV не се препоръчва, освен в клинични проучвания. За пациенти с цервикална интраепителиална неоплазия (CIN) наличието на високорискови HPV серотипове увеличава риска
от инвазивно заболяване. Рискът от инвазивен карцином на шийката на матката до голяма степен се влияе
от експозицията на HPV, ваксинирането и скрининга,
както и имунния отговор срещу HPV инфекция.
Други рискови фактори
Демографските рискови фактори включват раса и пониско социално-икономическо положение с висока
степен на разпространение на HPV или нискоскри-

нингови страни. Личните рискови фактори включват:
ранно начало на котитуса (относителният риск е двоен
за младежите под 18 години в сравнение с 21-годишна
възраст), многобройни сексуални партньори (относителният риск е три пъти по-висок при шест или повече
партньори в сравнение с един партньор) и анамнеза
за полово предавани инфекции. Сред мъже с множество сексуални партньори (известен рисков фактор
за HPV инфекция), обрязването на пениса, изглежда,
намалява риска от рак на маточната шийка. Пушенето
увеличава относителния риск за сквамозноклетъчен
рак на маточната шийка четири пъти и е установено
ускоряване на прогресията на дисплазия до инвазивен
карцином два пъти. Допълнителните рискови фактори включват употреба на перорални контрацептиви за
повече от 5 години (относителен риск от 1,90) и имуносупресия. Бъбречната трансплантация (относителен риск = 5.7) и HIV инфекцията (относителен риск =
2.5) увеличават риска от рак на маточната шийка.
Скрининг
Съвместните национални ръководства съдържат следните препоръки:
Прегледа за рак на маточната шийка трябва да започне не по-рано от 21-годишна възраст. Жени на възраст от 21 до 29 години трябва да бъдат подложени на
скрининг с цервикална цитология на всеки 3 години.
При жени на възраст от 30 до 65 години, при кървене, с
цитология и HPV тестване на всеки 5 години. Продължителен скрининг с цервикална цитология на всеки 3
години е приемлив. Проверката трябва да завърши на
65-годишна възраст при жени с отрицателен предварителен скрининг и без анамнеза за CIN 2. По същия
начин тя трябва да завърши при жени, които са имали
хистеректомия с отстраняване на шийката на матката
и без предистория на CIN 2 или по-висока. Цитологията на шийката на матката трябва да се опише, като
се използва моделът на Bethesda System от 2001 г. Тълкуването е разделено на немалигнени находки и аномалии на епителни клетки, включително сквамозни и
жлезисти аномалии. Честотата на аденокарциномите
се е увеличила през последните три десетилетия, тъй
като PAP скрининга често пъти e неадекватен за откриване на ендоцервикални лезии; въпреки това HPV
скринингът и ваксината могат да намалят процента на
заболеваемост. В България до момента няма организиран популационен скрининг.
Прекурсорни лезии
Леките, умерените и тежките цервикални дисплазии
и карцином in situ се категоризират съответно като
CIN 1, CIN 2 и CIN 3. Леките до умерени дисплазии
са по-склонни да се възстановят, отколкото да прогресират. Независимо от това процентът на прогресия
на лека дисплазия до тежка дисплазия е 1% годишно;
скоростта на прогресиране на умерена дисплазия до
тежка дисплазия е 16% в рамките на 2 години и 25% в
рамките на 5 години. Нелекуваният карцином in situ
(CIN 3) има 30% вероятност за прогресия до инвазивен рак в рамките на 30 години.
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Хистология

Клиника

Зоната на преход между цилиндричния епител на цервикалния канал и плоския епител на порцио вагиналис коли утери е мястото за развитие на карцинома
на маточната шийка. 75% до 80% от случаите на рак
на маточната шийка са със сквамозноклетъчна хистология, останалите 20% до 25% са предимно аденокарциноми или аденосквамозни карциноми. При плоскоклетъчния дребноклетъчен карцином в по-новата
класификация на СЗО терминът е запазен като „дребноклетъчен карцином от невроендокринен тип“. Около 80% от аденокарциномите на шийката на матката
са от ендоцервикален или обичаен тип. Инвазивните
аденокарциноми биват чисти или смесени (аденосквамозни). Близо 80% от цервикалните аденокарциноми
са ендоцервикални.

CIN и ранният рак на шийката на матката често пъти са
безсимптомни и се определят като предклиничен рак.
При симптоматични пациенти, необичайно вагинално кървене (т.е. посткоитално, междуменструално или
метрорагия) е най-честият симптом и може да доведе
до анемия. Практически най-показателно е контактното кръвотечение, което е водещо при 4/5 от болните. Вагиналното отделяне на секрет (серозокръвенисто или жълтеникаво, понякога с неприятна миризма)
може да представлява симптом за напреднали лезии.
Болката е късен симптом. Болката в лумбосакралната
или глутеалната област може да предполага хидронефроза, причинена от тумор или тумор с инфилтрация на лумбалните нервни коренчета. Симптомите от
страна на пикочния мехур или ректума (хематурия,
ректално кървене и др.) могат да ни насочен за инфилтративен процес към пикочния мехур или ректума.
Устойчивият, едностранен или двустранен, оток на
крака може да показва лимфна и венозна блокада, причинена от инфилтративен процес в съдовете. Болките
на краката, отокът и хидронефрозата са характерни за
напреднало заболяване (IIIB). Засягането на съседните
органи, както и далечните метастази, са съпроводени с
различни оплаквания.

Локализация и вид на процеса според основните
класификатори:
А. Топографска локализация на РМШ по МКБ – 10,
ревизия от 1992 г.
1. Ендоцервикс (С53.0);
2. Екзоцервикс (С53.1).
Б. Клинико-морфологична класификация на РМШ
Извършва се съгласно изискванията на СЗО на база
хистологично изследване на биопсичен материал.
І. Фонови процеси – псевдоерозио, левкоплакия, полип, плосък кондилом.
ІІ. Преинвазивен рак (по Bethesda).
1. Нискостепенна интраепителна неоплазия (включително койлоцитна дисплазия) (CIN I);
2. Високостепенна интраепителна неоплазия (CIN II,
CIN III, саrсinоmа in situ).
ІІІ. Инвазивен карцином
1. Вроговяващ и невроговяващ плоскоклетъчен карцином (около 90% от всички карциноми на шийката).
2. Аденокарцином (около 10% от всички карциноми на
шийката).
3. Смесени форми и други рядко срещани тумори (мукоепидермоиден карцином, ниско диференциран карцином, включително дребноклетъчен, малигнен меланом, малигнен смесен Мюлеров тумор, аденосарком,
лейомиосарком, първичен лимфом).
Начин на разпространение
РМШ се разпространява обикновено в лимфоваскуларните зони в параметрите и чрез прорастване по
съседство към околните органи (влагалище, пикочен
мехур, ректум, параметриуми). Регионални лимфни
възли са парацервикалните, параметриалите, хипогастричните (вътрешни илиачни, обтураторни), общи
и външни илиачи и латерални сакрални. Рискът от
метастази на тазовите лимфни възли се увеличава с
дълбочината на туморната инвазия, размера на тумора и наличието на засегнати лимфни възли. Ракът на
маточната шийка метастазира предимно по лимфен
път или директно по съседство, рядко по кръвен път.
Метастази в костите, белия и черния дроб са редки, а в
мозъка са изключително редки.
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Диагноза
Анамнезата и физическото изследване трябва да
включват оглед с вагинален спекулум, преглед на таза
и ректума – вагиноабдоминален преглед и ректоабдоминален преглед. Те обикновено са нормални при
заболяване в стадий IA. Най-честите аномалии от изследването включват видими цервикални лезии или
аномалии при бимануално тазово изследване. Около
15% от аденокарциномите нямат видима лезия, защото карциномът е в рамките на ендоцервикалния канал.
Стандартни диагностични процедури
Цервикална цитология за рутинен скрининг и при
липса на лезия, колпоскопия, цервикална биопсия на
всяка видима лезия (прицелна и/или конизация), конизация за субклиничен тумор или след отрицателна
биопсия се правят, ако има съмнение за злокачествено
заболяване. Конизация за микроинвазивен рак се извършва за определяне на подходящо лечение. Ендоцервикален кюретаж за предполагаеми ендоцервикални
лезии, цервико- и хистероскопия, сепарирано пробно
абразио на цервикалния канал и маточната кухина с
хистологично изследване. Ехография, цистоскопия и
ректоскопия се извършват при наличие на симптоми,
говорещи за инвазия в съответните органи.
Лабораторни изследвания
Пълна кръвна картина, биохимични изследвания, тестове за чернодробна и бъбречна функция, туморен
маркер SCC. При първоначално завишени стойности
проследяването на SCC в динамика може да даде информация за хода на заболяването.

Радиологични изследвания
С цел планиране на лечението се препоръчва CT или
комбинирани PET/CT и MRI. MRI е най-добрият начин на изобразяване за определяне състоянието на
меките тъкани и инфилтрацията в параметриумите. CT или PET/CT са полезни за оценка на лимфния
статус. За установяването на далечни метастази имат
място рентгенография на бял дроб, рентгенография и
сцинтиграфия на костите, CT, MRI, PET/CT. Венозната урография е достатъчна при оценката на стадии I
или II А лезии, докато компютърната томография има
предимство при пациенти с напреднал рак на маточната шийка (IIB-IVB). За визуализиране на метастази в

ЛВ се използват CT и MRI, а за хирургично стадиране
на локално авансирал тумор се прилагат MRI и PET/
CT. РЕТ/СТ има най-висока чувствителност и специфичност – близо 100% при оценка на състоянието на
лимфните възли в сравнение с СТ – около 34%. MRI
е еквивалентна на СТ по отношение ангажирането на
лимфните възли, но е с предимство в оценката на разпространението на първичния тумор.
Стадиране
Актуална към 2019 г. е ревизираната класификация на
Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) от 2018 г, както и TNM стадирането (8ма ревизия, 2018) (Таблица 1).

Таблица 1. Стадиране по TNM и FIGO на карцином на маточната шийка
TNM

FIGO

TNM

Маточна шийка

FIGO

Маточна шийка

Tis

Интраепителиално изменение (Carcinoma
in situ)

-

-

T1*

Тумор, ограничен в маточната шийка

I*

Тумор, ограничен в маточната шийка

T1a

Диагнозата е само микроскопска. Най-дълбока инвазия ≤ 5.0 мм в дълбочина и хоризонтално разпространение ≤ 7.0 мм.
Всички макроскопски лезии, дори и с повърхностна инвазия, са T1b

IA

Диагнозата е само микроскопска. Най-дълбока инвазия < 5.0 мм в дълбочина

T1a1

Най-дълбока инвазия ≤ 3.0 мм в дълбочина
и хоризонтално разпространение ≤ 7.0 мм

IA1

Най-дълбока инвазия < 3.0 мм в дълбочина

T1a2

Най-дълбока инвазия ≥ 3.0 мм и
≤ 5.0 мм в дълбочина и хоризонтално разпространение ≤ 7.0 мм

IA2

Най-дълбока инвазия ≥3.0 мм и < 5.0 мм в
дълбочина

T1b

Клинично видим или тумор повече от T1a2

IB**

Инвазивен карцином ≥ 5.0 мм в дълбочина
(по-голям от IA стадий**), ограничен в маточната шийка

T1b1

Тумор ≤ 4.0 см

IB1

Тумор с инвазия ≥ 5 мм и < 2 см в най-големия си диаметър

-

-

IB2

Тумор с инвазия ≥2 см и < 4 см в най-големия си диаметър

T1b2

Тумор >4 см в най-големия си размер

IB3

Тумор с инвазия ≥ 4 см в най-големия си
диаметър

T2

Инфилтрация на матката, но без инфилтрация на тазовата стена или долната трета
на влагалището

II

Инфилтрация на матката, но без инфилтрация на тазовата стена или долната трета на
влагалището

T2а1

Клинично видим тумор ≤ 4.0 см

IIA1

Тумор < 4.0 см в най-големия си размер

T2а2

Клинично видим тумор > 4 см в най-големия си размер

IIA2

Тумор ≥ 4 см в най-големия си размер

T2B

Инфилтрация на параметриума

IIB

Инфилтрация на параметриума без да достига до тазовата стена
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T3

Инфилтрация на долната трета на влагалището или тазовата стена, хидронефроза
или афункция на бъбрека

III

Инфилтрация на долната трета на влагалището или тазовата стена, хидронефроза,
или афункция на бъбрека с или без ангажиране на тазови и/или парааортални лимфни
възли

T3А

Инфилтрация на долната трета на влагалището

IIIA

Инфилтрация на долната трета на влагалището без да излиза от таза

T3B

Инфилтрация на тазовата стена, хидронефроза, или афункция на бъбрека

IIIB
***

Инфилтрация на тазовата стена, хидронефроза или афункция на бъбрека или излизащ извън таза

-

-

IIIС

Ангажиране на тазови и/или парааортални
лимфни възли, независимо от размера на
тумора

-

-

IIIС1

Ангажиране само на тазови лимфни възли

IIIС2

Ангажиране на парааортални лимфни възли

T4

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур, ректума или разпространение
извън таза

IVA

Туморът излиза извън таза или има инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур, ректума, доказани хистологично

N1*****

Регионални

-

-

M1

Далечни метастази

IVB

Разпространение към далечни органи (ингвинални, медиастинални и супраклавикуларни лимфни възли, перитонеум, бял дроб,
черен дроб, кости)

Забележка: *Инвазията към маточното тяло се пренебрегва.
**Всички макроскопски видими лезии, дори тези със суперфициална инвазия, се класифицират като IB стадий.
Инвазията се ограничава до максимална дълбочина 5.0 мм, не влиза в съображение хоризонталното разпространение. Дълбочината на инвазия не трябва да е > от 5.0 мм от основата на епитела – покривен или жлезен. Дълбочината на инвазия винаги трябва да се отчита в мм, дори и в случаите на „ранна (минимална) стромна инвазия“
(-1.0 мм). Засягането на съдовите/лимфните пространства не трябва да променя разпределянето.
*** При ректално туширане няма свободно от тумор пространство между тумора и тазовата стена. Всички
случаи с хидронефроза или нефункциониращ бъбрек се включват, с изключение на случаите, за които се знае, че
са по друга причина.
**** Булозният едем не е основание за класифициране като IV стадий.
***** За да бъдат определени като N0 е необходимо да се изследват 10 или повече тазови лимфни възли.
Прогностични фактори
Оценката на риска включва: размера на тумора, стадия на заболяването, ангажирането на лимфните възли и на
лимфоваскуларните пространства и хистологичния субтип, от значение е и степента на диференциация. Стадият
е най-важният прогностичен фактор, последван от включване на лимфните възли. Туморният размер най-строго
корелиpа с прогнозата на пациентките, лекувани хирургично или с радиотерапия, а туморният обем има по-висока стойност от клиничния или хистологичния стадии. Най-съществените прогностични фактори са наличието
на метастази в парааорталните и тазовите лимфни възли, размерът на тумора, възрастта на пациентите, общото
им състояние, двустранност на процеса и клиничният стадии. 5-годишна преживяемост въз основа на диагнозата на тумора е: при локализирани – 92%, при регионални – 56%, при далечни метастази – 16.5%. Според UICC
прогностичните рискови фактори са представени на Таблица 2.
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Таблица 2. Прогностични фактори при рак на маточната шийка
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Едностранно/двустранно разпространение в параметриумите, размер на тумора, метастази
в лимфните възли, позитивни
хирургични граници

Имуносупресия, общо
състояние, болезнен
обезитет

Мултидисциплинарен
екип, експертно лечение,
качество и възможност за
противоракова терапия.

Допълнителни

Инвазия в лимфоваскуларното
пространство и хистологичен
вид

Анемия по време на
лечението

Възможност за овладяване
на коморбидността

Нови и в развитие

Туморна хипоксия VEGF,
mEGFR, HIF1α, COX2, PAI1
експресия; SCC Ag и hsCRP за
ранно откриване на рецидиви

Xиперметилиране на
серумен MyoDI Персистенция на HPV инфекция след лечението

Адекватни лаборатории
за измерване на туморни
маркери

Лечение
Висока степен на дисплазия и карцином in situ
Оперативно лечение
При CIN ІІІ и adenocarcinoma in situ се извършва конизация на маточната шийка. Бримковата кониция се
препоръчва преди конизацията със скалпел при жени,
желаещи да запазят своята фертилност. Хирургичните
ръбове на конуса трябва да са в здраво. При рецидив
конизацията може да се повтори при млади жени, а
при завършили своята фертилност се препоръчва класическа тотална хистеректомия. При възрастни жени
и при атрофия на маточната шийка се препоръчва класическа тотална хистеректомия.
Лъчелечение
При контраиндикации за оперативна интервенция се
провежда интракавитарна брахитерапия – 6 фракции
до лечебна доза 30 Gy, 2 пъти седмично, еквивалентна
на 60 Gy.
Инвазивен рак на шийката на матката
Хирургичният обем и адювантната терапия са съобразени със степента на риск при рак на маточната
шийка. През 2017 година ESGO (European Society of
cynaecological Oncology) публикува гайдлайн за лечение на рак на маточната шийка, препоръчан от БАОГ
(Българска асоциация по онкогинекология), който съответства на този на NCI и е представен по-долу:

зация. В случай на положителни резекционни ръбове,
трябва да се извърши втора конизация.
3. Стадирането на ЛВ не е индицирано при T1a1 без
инвазия на лимфоваскуларното пространство, но да
се има предвид при инвазия. Конизацията може да се
счита за окончателно лечение. При възрастни жени
и атрофия на маточната шийка се препоръчва класическа тотална хистеректомия. Не се препоръчва адювантна терапия.
T1А2 стадий
Оперативно лечение
1. Лечението е конизация, радикална трахилектомия
(тип А)/ампутация или обикновена тотална хистеректомия, като това е адекватен лечебен метод. Резекция
на параметриумите не е индициран. Не се препоръчва
рутинна хистеректомията след консервативно лечение.
2. Стадиране на ЛВ може да се има предвид при липса на инвазия на лимфоваскуларното пространство,
но трябва да се извърши при наличие на инвазия. Биопсия на сентлинелните ЛВ без дисекция на тазовите
ЛВ е приемлив метод за стадиране на ЛВ.
Лъчелечение

T1А1 стадий

При неоперабилни, по медицински показания, болни
е възможна дефинитивна интракавитарна брахитерапия с висока мощност на дозата в схема 10 фракции
до лечебна доза 50 Gy, 2 пъти седмично, еквивалентна
на 70 Gy.

Оперативно лечение

T1В1 (ІВ1 и ІВ2) стадий

1. Лечението трябва да бъде индивидуализирано в
зависимост от възрастта, желанието за запазване на
плодовитостта и наличието или липсата на инвазия на
лимфоваскуларното пространство.

Оперативно лечение

2. Лечението на пациентките в млада възраст е кони-

Радикалната хирургия, извършена от онкогинеколог е
предпочитаното лечение. Предпочита се минимално
инвазивен подход. За оценка на големината на тумора
и неговото разпространение се препоръчва образно
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изследване (включително PET/CT). Стандартната процедура за стадиране на ЛВ е системната тазова лимфаденектомия. Оценката на ЛВ трябва да се направи като
първа стъпка при хирургичното лечение. Интраоперативната оценка на състоянието на ЛВ (гефрир). Степента на радикалната хистеректомия (степен на параметралната резекция, тип A-C2) следва да се основава
на прогностичните рискови фактори, определени предоперативно. Адювантна хистеректомия след първична
химио-лъчетерапия подобрява тазовия контрол, но не
и преживяемостта, като увеличава токсичните ефекти.

Операцията след лъчетерапията (адювантна) не се извършва рутинно, но може би трябва да се има предвид
при пациенти с остатъчен тумор, ограничен в шийката
на матката или при пациенти с малък ефект на повлияване след брахитерапия, поради анатомични варианти
на влагалището. Лапароскопските и роботизираните
подходи също имат своето място, като видът на радикалната хистеректомия се определя съгласно нивото на
риск от екипи с опит в този подход. Представените от
S. Marnitz и C. Kohler подходи за хирургично стадиране
при пациенти с РМШ са показани на фигура 1.

Фигура 1. Подходи за хирургичното стадиране при РМШ
Хирургично стадиране
↓
Отворена
Трансперитонеална

↓
Отворена
ретроперитонеална

↓
Предимство:
бързо обучение
Недостатък:
висока смъртност,
особено в
съчетание с лъчехимиотерапия

↓
Лапароскопска
или роботизирана
трансперитонеална

↓

↓
Лапароскопска
или роботизирана
ретроперитонеална

↓

Предимство:
бързо обучение,
ниска смъртност
Недостатък:
невъзможност за
оглед на
перитонеалната
кухина, няма
информация за
инфлитрация до
пикочния мехур и
ректума

Предимство:
минимална смъртност,
точно стадиране, без
забавяне в дохоспитализацията
Недостатък:
дълго време за
обучение, понякога
по-дълга
лимфорея

↓
Предимство:
минимална смъртност,
без забавяне в дохоспитализацията
Недостатък:
дълго време за обучение,
трудност при оценка на
тазови лимфни възли и
инфилтрация на
пикочния мехур
или ректума, често
лимфоцеле

Както е видно, всяко от хирургичните техники има своите предимства и недостатъци. Като цяло стремежът е за
по-малко усложнения и следоперативна смъртност.
Радикалната хирургия, извършена от онкогинеколог, е предпочитаното лечение. Хирургичната интервенция
може да бъде: абдоминална, лапароскопска или роботизирана. Степента на радикална хистеректомия (степен
на параметралната резекция, тип A-C2) следва да се основава на прогностичните рискови фактори, определени
предоперативно (Таблица 3).
Таблица 3. Рискови групи според прогностичните фактори и вид на радикалната хистеректомия при болни
с рак на маточната шийка
Рискова група

Размер на тумора

Лимфно-васкуларна инвазия

Стромална инвазия

Вид на радикалната
хистеректомия*

Нисък риск

< 2 см

Отрицателна

До 1/3

В1 (А)

Умерен риск

≥ 2 см
< 2 см

Отрицателна
Положителна

Всякаква
Всякаква

В2 (С1)

Висок риск

≥ 2 см

Положителна

Всякаква

С1(С2)

Забележка: *Съгласно класификацията на Querleu-Morrow.
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Препоръчва се използването на модифицираната през 2017 година класификацията на Querleu-Morrow (Таблица 4).
Таблица 4. Класификацията на Querleu-Morrow от 2017 г. за вид радикална хистеректомия
Вид радикална
хистеректомия

Парацервикс или латерален параметриум

Вентрален параметриум

Дорзален параменриум

Тип А

Наполовина между маточната
шийка и уретера (медиално от
уретера без да е имобилициран)

Минимална ексцизия

Минимална ексцизия

Тип В1

Мобилизиране на уретера от неговото място от маточната шийка и латералния параметриум

Парциална резекция на
везикоутеринния лигамент

Парциална резекция на
ректоутеринния – ректовагиналния лигамент и
утеросакралното пространство

Тип В2

Като тип В1 плюс парацервикална лимфаденектомия без
резекция на съдови и нервни
структури

Парциална резекция на
везикоутеринния лигамент

Парциална резекция на
ректоутеринния – ректовагиналния лигамент и
утеросакралното пространство

Тип С1

Трансверсално от илиачните
съдове, като каудалната част се
запазва

Ексцизия на везикоутеринния лигамент
(краниално от уретера)
от пикочния мехур. Проксималната част на везиковагиналния лигамент
(инервацията на пикочния
мехур се запазва)

Мобилизация на ректума
(хипогастралните нерви
се запазват)

Тип С2

Пълно мобилизиране на илиачните съдове (включително и каудалната част)

Мобилизация на пикочния мехур с прекъсване на
инервацията

Мобилизация на сакрума
с прекъс-ване на хипогас-тралните нерви

Тип D

От тазовата стена, включително
резекция на вътрешните илиачни
съдове и/или компонентите на
тазовата стена

Мобилизация на пикочния мехур не е приложима, ако е част от екзентерация

Мобилизация на сакрума
не е приложима, ако е
част от екзентерация.

2. Стандартната процедура за стадиране на ЛВ е системната тазова лимфаденектомия. Биопсията на сентинелните ЛВ преди тазова лимфаденектомия е препоръчителна. Системната дисекция на лимфните възли трябва да включва отстраняване на лимфната тъкан от регионите с най-честата поява на положителни
лимфни възли (областта на сентинелните лимфни възли), включително от обтураторната фоса, областта на
артерия илиака екстерна, областта на общата артерия
илиака, двустранно и от пресакралния регион. Дисталните лимфни възли от областта на артерия илиака екстерна не се отстраняват, ако не са подозрителни макроскопски. Парааорталната лимфна дисекция
(най-малко до вътрешната мезентериална артерия)
може да се има предвид с оглед стадиране. При установяване на метастази в лимфните възли интраоперативно, включително макрометастази или микрометастази, по-нататъшна тазова лимфна дисекцията трябва
да се обсъди. При възможност за радикално хирургично отстраняване на последните се извършва лимфна
дисекция.

3. Запазване на яйчниците може да се предлага на пациенти в млада възраст със спиноцелуларен карцином
и обикновен тип (свързан с HРV) аденокарцином.
Оперативно лечение със запазване на фертилността
През 2012 година P. Dursun публикува основните критерии за извършване на радикална трахилектомия
(операцията на D. Dargent):
– по изрично желание на жената за запазване на
фертилността;
– възраст до 40 години;
– наличие на инвазивен спиноцелуларен карцином
в ектоцервикса;
– стадии ІА1, ІА2 и ІВ1;
– размери на тумора ≤ 2.0 см;
– ограничената инвазия на ектоцервикса следва да
бъде точно определена с помощта на колпоскоп-

409

ско изследване и/или MRI;
– отсъствие на метастази в тазовите ЛВ и/или други далечни метастази;
– изключване на неподходящи хистологични видови (в това число невроендокринен тумор).

миотерапия с или без брахитерапия; 3. При инвазия
в параметриумите се провежда лъче-химиотерапия с
или без брахитерапия. Облъчването на малкия таз се
провежда с перкутанно лъчелечение до обща доза 4650 Gy с дневна фракция 1,8-2 Gy, 5 пъти седмично. При
рN1 се препоръчва лъче-химиолечение, базирано на
платина.

1. Органосъхраняващото лечение следва да бъде извършено изключително от онкогинеколог с опит в
провеждането на такава терапия.

Лъчелечение

2. При рак на маточната шийка в Т1В1 стадии, спиноцелуларен карцином или обикновен (HPV-свързан)
аденокарцином с размер ≤ 2 см в най-голям диаметър
може да се запази матката, като се извърши радикалната трахилектомия (тип В). Органосъхраняваща
операция не се препоръчва при редки хистологични
субтипове на рак на маточната шийка, включително
невроендокринен карцином, както и необичаен (не
HPV-свързан) аденокарцином, тъй като тези тумори
са по-агресивни. Органосъхраняваща операция при
пациенти с тумор повече от 2 см не се препоръчва и се
приема за експеримент.

Окултен рак на маточната шийка след обикновена
хистеректомия

3. Оценката на лимфните възли трябва да се направи като първа стъпка с гефрир. Негативният статус
на лимфните възли е задължително условие за органосъхраняваща операция. В случаите на установяване
на метастази в лимфните възли се приключва с органосъхраняващата операция и следва да се вземе решение за възможността за хирургично отстраняване на
метастатичните лимфни възли и радикална хирургия
на матката едномоментно.
4. Радикалната трахилектомия (тип В) следва да се
извършва при пациенти с негативни лимфни възли и
позитивна или отрицателна лимфовазкуларна инвазия. Интраоперативнният гефрир е задължителен за
доказване на свободни от тумора резекционни линии.
Интраоперативно следва да се постави перманентен
серклаж по време на радикалната трахилектомия. Всяка жена, бременна след органосъхраняваща операция,
следва да бъде определена като бременна с висок риск
и следва да бъде проследявана. След трахилектомията болните се проследяват с цитонамазки на 3 месеца
за две години, а след това – два пъти годишно, като за
изключване на метастази се проследяват с MRI. След
радикална трахилектомия и поставеният ѝ перманентен серклаж раждането следва да бъде извършено чрез
цезарово сечение.

При неоперабилни, по медицински показания, болни
е възможна дефинитивна перкутанна лъчетерапия до
обща доза 46-50 Gy с дневна фракция 1,8-2 Gy, 5 пъти
седмично. За областта на първичния тумор се добавя
лечебна доза до 70-80 Gy чрез интракавитарна брахтерапия в 4 фракции по 7 Gy, два пъти седмично.

Най-общо, лечението на окултния карцином следва
същите принципи като на неокултната болест. Стратегията за лечение има смисъл като радикална хирургия
– лимфна дисекция и адювантна лъчетерапия.
Т1В2 (ІВ3) стадий
Оперативно лечение
1. Дефинитивна или предоперативна лъче-химиотерапия, базирана на платина, е препоръчаното лечение.
Неадювантна химиотерапия, последвана от радикална
хирургия, е друга алтернатива.
2. Радикалната хирургия е една алтернативна опция
най-вече при пациенти без негативни рискови фактори (комбинация от размер на тумора, лимфовазкуларна инвазия и/или дълбочина на стромалната инвазия).
Допълнителни индикации за оперативно лечение са:
•

цервикален вариант със силно раздута шийка, когато приложената брахитерапия е недостатъчна;

•

липса на възможност за провеждане на пълноценна брахитерапия;

•

наличие на възпалителен процес, бременност или
друг тумор, изискващ оперативно лечение;

•

наличие на аденокарцином.

Възраст над 65 г. и затлъстяване не са абсолютни контраиндикации за оперативно лечение.

Адювантно лечение

Т2А1 стадий

Адювантната лъчетерапия трябва да се има предвид,
когато има комбинация от рискови фактори като размер на тумора, лимфоваскуларна инвазия и дълбочина на стромална инвазия. След първична радикална
операция, адювантна лъче-химиотерапия с или без
брахитерапия е индицирана в следните групи пациентки: 1. При метастази в тазовите ЛВ, включително
наличие на микрометастази; 2. При позитивна резекционна линия на влагалището се провежда лъче-хи-

Оперативно лечение
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1. Степента на радикалната хистеректомия (степен на
параметралната резекция, тип A-C2) следва да се основава на прогностичните рискови фактори, определени
предоперативно, като се препоръчва радикална хистеректомия тип С2. Стандартната процедура за стадиране на ЛВ е системната тазова лимфаденектомия.
Парааортална лимфна дисекция може да се препоръча

при пациенти без суспектни параортални лимфни възли като стадираща процедура, както и в случаите на
суспектни лимфни възли или за намаляване на техния
обем.

Т3А, Т3В и Т4А стадий

Адювантно лечение

2. Тазовата екзентерация е опция при селектирани пациенти със стадии Т4Н0М0.

Адювантната лъчетерапия трябва да се има предвид,
когато има комбинация от рискови фактори като размер на тумора, лимфоваскуларна инвазия и дълбочина на стромална инвазия. Облъчването на малкия таз
се провежда с перкутанно лъчелечение до обща доза
46-50 Gy с дневна фракция 1,8-2 Gy, 5 пъти седмично.
При рN1 се препоръчва лъче-химиолечение, базирано
на платина.
Т2А2 стадий
Оперативно лечение
1. При тези пациенти се пропоръчва лъче-химиотерапия и последваща преоценка за радикално оперативно
лечение. Парааортална лимфна дисекция може да се
предприеме като стадираща процедура.
2. Радикалната хирургия е една алтернативна опция
най-вече при пациенти без негативни рискови фактори (комбинация от размер на тумора, лимфовазкуларна инвазия и/или дълбочина на стромалната инвазия).
Качеството на хирургията, в това число на параметректомията и лимфната дисекция, е от ключово значение
при лечението на големи тумори.
Т2В стадий
1. Препоръчва се дефинитивна лъче-химиотерапия с
платина. При млади жени е възможно лечението да
започне с предоперативна лъче-химиотерапия (46 Gr)
и при постигане на операбилност на втори етап се извършва радикална хирургия. Парааортална лимфна
дисекция може да се извърши за стадиране.
2. В случаите, в които интраоперативно се установи
инфилтрацията или метастазата в параметриумите,
не се извършва хистеректомия. При установяване на
метастази в лимфните възли интраоперативно, включително макрометастази или микрометастази, по-нататъшна тазова лимфна дисекция трябва да се обсъди.
При възможност за радикално хирургично отстраняване на последните се извършва лимфна дисекция.
3. В случаите, в които инфилтрацията или метастазата
в параметриумите е установена на трайния хистологичен резултат, задължително се провежда следоперативна лъче-химиотерапия.
Адювантно лечение
Адювантна лъче-химиотерапия може да се има предвид при болни с висок риск от рецидив, като позитивни резекционни линии, позитивни ЛВ или тумори с
лимфоваскуларна инвазия. Облъчването на малкия
таз се провежда с перкутанно лъчелечение до обща
доза 46-50 Gy с дневна фракция 1,8-2 Gy, 5 пъти седмично. При рN1 се препоръчва лъче-химиолечение,
базирано на платина.

1. Препоръчва се дефинитивна лъче-химиотерапия с
таксан и платина.

Т4В стадий
Пациентките с далечни метастази (висцерално +/- ЛВ)
трябва да бъдат напълно диагностицирани за оценка
на степента на заболяването, с оглед определяне на
активно лечение, включително най-добрите поддържащи грижи. Препоръчителна е комбинираната химиотерапия. Карбоплатина/цисплатина с паклитаксел
са предпочитаните схеми за лечение от първа линия.
Палиативната лъчетерапия постига бърз обезболяващ
и кръвоспиращ ефект. Лечението на изолирани метастази е възможно с радиочестотна аблация, високо
честотен ултразвук за хепатални метастази (HIFU),
радиоемболизация с 90Y или стереотактично аблативно лъчелечение според размера и локализацията.
Персистенция и рецидив
1. Съмнението за персистенция или рецидив трябва да
се потвърди хистологично. В случай на подозрение за
рецидив на заболяването от клиничния преглед или
образното изследване, отрицателният резултат от биопсия може да не е убедителен. Трябва да бъде извършен MRI или CT, а при положителен резултат и PETCT, ако се предвижда спасителната терапия – хирургия
или лъчетерапия. При предполагаем рецидив, може да
бъде извършено PET-CT, когато другите образни изследвания не са сигурни.
2. При персистенция на тумора след дефинитивната
лъче-химиотерапия се препоръчва радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция. Разширена тазова операция може да се има предвид при някои селектирани пациентки, при които туморът не ангажира
тазовата стена.
3. При локален централен рецидив след първично оперативно лечение, дефинитивната лъче-химиотерапия,
съчетана с образно адаптирана брахитерапия, е лечението на избор. При латерален рецидив на тазовата
стена, след първично оперативно лечение, дефинитивната лъче-химиотерапия е предпочитаният вариант.
4. Комбинираната хирургично-лъчева процедура, използваща интраоперативна брахитерапията, е опция,
ако е възможно да се мине в здраво. Лечението на изолирани метастази в органи (бял дроб, черен дроб и
т.н.) следва да бъде дискутирано в мултидисциплинарен екип, участващ в лечението на органа, засегнат от
метастазите, и трябва да се лекува според предпочитания метод за този орган, включващ локална резекция,
радиочестотна аблация, интервенционна брахитерапия или стереотактична аблативна лъчетерапия според размера и анатомичната позиция.
5. При локорегионалните рецидиви, определени като

411

нелечими при получен отговор след 2-4 курса комбинирана химиотерапия, следва да бъдат преоценени
възможностите за радикално лечение. Палиативна химиотерапия с таксан и платина, с или без бевацизумаб,
е предпочитаният вариант.
6. Симптоматичните пациенти трябва да се лекуват с
палиативни грижи според клиничната ситуация. Трябва да се прилагат и хирургични интервенции, като поставяне на стент и/или извеждане на анус претер. При
пациенти с разпространено заболяване за контрол на
кървенето и болката, причинена от тазовото заболяване или костни метастази, лъчетерапията се счита за
ефективен метод за палиативно лечение.
CIN и Рак на маточната шийка и бременност
1. При CIN І не се налага проследяване по време на
бременността. При CIN ІІ се извършва цитологично и
колпоскопско проследяване на 12 седмици, 6 седмици
след раждането, след контролен преглед, се определя
необходимостта от лечение. При CIN ІІІ, без навлизане в цервикалния канал, се извършва цитологично и
колпоскопско проследяване всеки месец; при клинично съмнение или при навлизане в цервикалния канал
се прави конизация без абразио на цервикалния канал.
Налага се серклажен конец по MacDonald, който се завързва след отстраняване на конуса. Не се препоръчва използването на монополярни електрохипургични
инструменти.
2. При рак на маточната шийка и бременност, освен
клиничен преглед и хистологична диагноза, са необходими ултразвукова диагноза и MRI.
3. В зависимост от стадия на заболяването и гестационната седмица на бременността, вариантите за лечение трябва да бъдат обсъдени с пациентката, включително рисковете и ползите от индивидуалните подходи, както следва:
•

адаптирана хирургия с намерение да се запази бременността, включително с отстраняване на тумора:
конизация, трахилектомия и стадиране на ЛВ, съгласно стадия на заболяването;

•

радикална хирургия или дефинитивна лъче-химиотерапия, която се препоръчва за стадии на заболяването без запазване на бременността, с или без
предишно прекъсване на бременността;

•

забавяне на онкологичното лечение до жизнеспособност на фетуса (> 32 седмица на бременността) и незабавно започване на лечение на рака след
раждане с цезарово сечение, лечението на онкологичното заболяване е съгласно стадия, както и при
небременни жени, като се има предвид всяка проведена терапия по време на бременността;

•

при пациенти с локално напреднал стадий или с
остатъчен тумор след конизацията, който не може
да бъде напълно изрязан (риск от преждевременна
руптура на околоплодния мехур и/или цервикална
недостатъчност), може да се проведе химиотера-
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пия с платина, която да започне най-рано от 14-та
седмица на бременността.
Щумпф карцином на маточната шийка
Лечението на Щумпф карцином на маточната шийка
се провежда съгласно препоръките за лечение на болните без предхождаща суправагинална хистеректомия, като е необходима адаптация за лъчетерапията, и
най-вече за брахитерапията.
Лечение на други хистологични видове
Другите злокачествени тумори на маточната шийка
(малигненият меланом и сарком) се лекуват като рак
на маточната шийка. Лъчетерапията почти няма място, но следоперативно се прилага БЦЖ ваксина при
меланома.
Палиативна химиотерапия
Не е установен стандартен режим на химиотерапия,
който да води до продължителни пълни ремисии.
Комбинираната химиотерапия на базата на платина е
показала по-добри нива на отговор в рандомизирани
проучвания, в сравнение с монотерапията. Цисплатин/паклитаксел демонстрира по-висока честота на
отговор и подобрена PFS, в сравнение с единичен агент цисплатин в Гинекологична онкологична група
(GOG) 169. Предварителни данни от японско рандомизирано проучване демонстрират еквивалентност
на карбоплатин/таксол с цисплатин/таксол. Цисплатин/топотекан показва по-висока степен на отговор,
PFS и средна преживяемост в сравнение с еднократна цисплатина в GOG 179. Сравнително проучване
на цисплатин/топотекан, цисплатин/гемцитабин и
цисплатин/винорелбин, в сравнение с контролната
група на цисплатин/паклитаксел, беше спряно, когато
експерименталните рамена не показаха ефект спрямо
контролите. Цисплатин/паклитаксел има най-добра
степен на отговор – 29,1%. Въз основа на горното,
цисплатин/паклитаксел и карбоплатин/паклитаксел
са най-често използваните режими за метастатичен и
рецидивиращ рак на шийката на матката. Цисплатин/
топотекан, цисплатин/гемцитабин или еднократните
терапии са предлаганите алтернативи. Най-активните единични агенти включват: цисплатин (степен на
отговор 20% до 30%), карбоплатин (степен на отговор
от 15% до 28%), ифосфамид (степен на отговор от 15%
до 33%), паклитаксел (степен на отговор от 17% до
25%). Други активни вещества включват иринотекан,
винорелбин, гемцитабин, бевацизумаб, доцетаксел,
5-FU, митомицин, топотекан, пеметрексед. Ползата от
химиотерапията с или без лъчетерапия, в сравнение с
най-добрата поддържаща терапия при тази група пациенти, все още не е установена.
Съображения
Последните проучвания ясно показват вредния ефект
на анемията върху пациентите, получаващи RT. Хемоглобинът < 12 g/dL по време на RT води до повишаване на честотата на локалните рецидиви и нама-

лява честотата на преживяемостта. Въпреки употребата на трансфузии или еритропоетин-стимулиращи
средства, не се свързва с подобрена преживяемост, а
с повишен риск от усложнения. Някои пациенти със
слабо лимфогенно разпространение в парааортните
лимфни възли и контролируем тазов процес може потенциално да бъдат излекувани. Лъчетерапията е от
малка полза при напреднало заболяване, обхващащо
параортарлните лимфни възли, поради ниската доза
на поносимост на червата, бъбреците, гръбначния
мозък и др. Ето защо лимфнаната дисекция при тези
случаи е показана преди лъчетерапията. Токсичността
от стандартната лъчетерапия на парааортните лимфни възли е по-голяма от тази само на таза, но се наблюдава главно при пациенти с предхождаща коремна
операция. Различни хирургични достъпи влияят на
честотата на усложнения след провеждането на лъчетерапия. Например, вземането на проби от лимфни
възли с екстраперитонеален достъп води до по-малко
усложнения, отколкото трансперитонеалното вземане
на проби. Модулираната по интензивност лъчевата терапия (IMRT) е все още в процес на проучване.
Проследяване
От 80% до 90% от рецидивите се появяват в рамките на 2 години след завършване на терапията, което
предполага засилено проследяване през този период.
Това включва задълбочен физически преглед – на всеки 3 до 6 месеца през първите 2 години след лечение, на
всеки 6 до 12 месеца з следващите 3 години, а след това
ежегодно за откриване на всички потенциално лечими рецидиви. Освен това пациентите трябва да имат
ежегодна цервикална или вагинална цитология. Няма
достатъчно данни рутинното използване на рентгенографски изображения, рентгеново изследване на
гръдния кош, CT и PET да подобряват преживяемостта. Те трябва да се използват само ако има съмнение за
рецидив. Пациентите трябва да бъдат информирани
за признаци и симптоми за рецидив, като персистиращи коремна и тазова болка, симптоми, свързани с
крака като болка или лимфедем, вагинално кървене
или уринарни симптоми, кашлица, загуба на тегло и
анорексия.
Профилактика
Ефикасността на ваксинацията срещу HPV-16 и HPV18 за предотвратяване на CIN от висок клас е демонстрирана в многобройни проучвания от 2002 г. насам.
Центровете за контрол и превенция на заболяванията
сега препоръчват да бъдат ваксинирани мъжките и
женските индивиди на възраст между 11 и 12 години.
Редки форми на злокачествени тумори на маточната
шийка:
Малигнен меланом на маточната шийка.
Това е изключително рядко новообразувание с около
78 случая, описани в литературата. Тъй като са открити следи от меланоцитите в нормалния цервикален
епител в 3,5% от случаите. Не може да се изключи пър-

вичен меланом. Най-често се среща в шесто десетилетие от живота и е пет пъти по-чест, отколкото първичният меланом на нулната и влагалището. Клиниката
обикновено включва абнормно генитално кървене, а
при прегледа се установява пигментирана, екзофитна
лезия. Диагнозата се потвърждава чрез имунохистохимични методи и чрез изключване на друга локализация на меланом. Лечението на това заболяване все
още не е стандартизирано, но се препоръчва радикално оперативно лечение. Като цяло прогнозата е много
лоша. Проследяването е както при болните с карцином на маточната шийка. В зависимост от оперативното лечение качеството на живот е относително добро.
Сарком на маточната шийка
Саркомите са редки новообразувания на маточната шийка, като са 1% от всички тумори на маточната
шийка. Най-чести са карциносаркомите, следвани от
аденосаркомите и лейомиосаркомите. Саркомите се
срещат при по-млади жени, диагностицират се късно,
в по-напреднал стадии, и имат по-големи размери, а
5-годишната преживяемост е 80% (58). Ние оперирахме болна, която беше на 40 години, като туморът заемаше цялото влагалище с хистологичен резултат високо диференциран лейомиосарком на маточната шийка
на фона на леомиом. Направена беше тотална хистеректомия с аднексите, като туморът беше стадиран
като І стадии. В периода на проследяване (3 години)
болната е клинично здрава без рецидив и метастази.
Имайки предвид рядкостта на тези новообразувания,
лечебното поведение при пациентките със сарком на
маточната шийка трябва да се индивидуализира въз
основа на клиничните и хистологичните характеристики. Първичните саркоми на маточната шийка са
агресивни новообразувания. Прогнозата е по-лоша
от тази на болните с плоскоклетъчен карцином и аденокарцином. Проследяването е както при болните с
карцином на маточната шийка. В зависимост от оперативното лечение качеството на живот е относително
добро.
Прогноза и преживяемост
Факторите, свързани с прогнозата са: размер на тумора, дълбочина на инвазията, засягане на лимфни
възли и наличие на далечни метастази. От значение е
хистологичният вид на тумора. Преживяемостта според различните автори е както следва:
1. Стадий на заболяването – при IA стадий 5-годишната преживяемост е 95-100%, при ІВ стадий – 75-90%,
ІІ стадий – 60-75%, ІІІ стадий – 35-40%, IV стадий –
0-5%. Общата 5-годишна преживяемост по наши данни е 70%, като от 249 болни при 39 болни е установен
рецидив на заболяването.
2. Туморен обем (размери на лезията и дълбочина на
инфилтрацията) при големина на тумора над 2 см прогнозата е по-лоша.
З. Хистология и диференциация на тумора. С по-лоша
прогноза са ниско диференцираните форми, адено-
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карцинома и светлоклетъчният карцином.
4. Метастазите и туморният емболизъм в лимфните
съдове и възли, както и инфилтрацията на параметриума, влошават прогнозата.
5. Общото състояние на болните, анемията, имунодефицитните заболявания, както и други придружаващи заболявания, са определящ фактор за адекватно
лечение и добра прогноза.
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ЛЪЧЕЛЕЧEНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

ране на базирани на цисплатин, режими с хирургия
или лъчелечение.

Хирургията и лъчелечението (ЛЛ) са основните локални методи на лечение при карцином на маточната
шийка (КМШ), които са еднакво ефективни при малък обем на първичния тумор и осигуряват 5-годишна
обща преживяемост (ОП) при 80-90% от болните (1,
2). При жени < 45 г. хирургичният метод е предпочитан, поради възможност за запазване на яйчниците и
избягване на вагинална постлъчева атрофия на влагалището според EMBRACE Collaborative Group 2016
г. (3). Използват се широко двата основни метода в
лъчелечението – перкутанно лъчелечение (ЛЛ) и високотехнологична брахитерапия (БТ), приложени самостоятелно или комбинирано-съчетано.

Пет са проспективните проучвания, които включват
болни в IB2-IVA ст. по FIGO, рандомизирани във фаза3,
които сочат предимство на едновременното лъче-химиолечение за областта на таза по отношение на общата преживяемост, в сравнение със самостоятелното
ЛЛ за таза с 50 Gy и профилактично за параортални
л. в. с 45 Gy без ХТ, както и при болни в I-IIA стадий с
неблагоприятни прогностични фактори (N+, ангажиране на параметриуми и позитивни резекционни граници), провели следоперативно лъчелечение +/- ХТ (8,
9, 10, 11). Само в едно проучване не се демонстрира
полза от ЛХЛ и се счита, че прилагането на платина коригира протрахирането на лечението във времето при
провежданото лъчелечение (12). В проучване на GOG
109/SWOG 2005 г. (13) при високорискови болни след
радикална хистеректомия в IA2, IB, IIA ст. с рN+ тазови л. в. или R+ резекционна линия, се провежда облъчване за областта на малкия таз в двете групи, с или без
едновременна ХТ. Следоперативното ЛХЛ подобрява
4-годишната, свободна от прогресия преживяемост,
в сравнение с контролата (80% срещу 63%) и общата
преживяемост (81% срещу 71%). Допълнителният анализ показва, че абсолютното подобрение на 5-год. ОП
за групата с ЛХЛ при болни с тумори ≤ 2cм е само 5%,
докато при тумори > 2cм е 19%. Подобен е приносът на
ЛХЛ при болни с един рN+ л. в. –подобрение с 4% и с
20% при болни с ≥ 2 рN позитивни л. възли. Налага се
извода за неизразителен принос на следоперативното
ЛХЛ при тумори < 2 см или наличие на един метастатичен лимфен възел и необходимостта от проспективни проучвания.

Landoni F. et al. 1997 г. (4) определят стратегия за провеждане на дефинитивно ЛЛ при локално авансирал
КМШ в стадий IВ-IIА и избягване на хирургично с
последващо лъчелечение, поради по-висок риск от
урологични усложнения, 28% при комбиниране на
двата метода срещу 12% при прилагане само на дефинитивно лъчелечение (p. 0004) и постигане на съпоставим 5-годишен туморен контрол при 25-26% от
болните.
Общо оценено с напредване на стадия 5-годишната
обща преживяемост се редуцира, съответно от 80-93%
в I ст., 58-63% във II ст., 32-35% в III ст. до 15-16% в
IV ст. (2). При локално авансирал (IB2–IVA) КМШ едновременното лъче-химиолечение (ЛХЛ) е стандартно
поведение, водещо до 5-годишна ОП при 60%-85%,
средно 66% от болните с КМШ (5). С увеличаване на
общата доза, обемът на облъчване и прилагане на ЛХЛ
се подобрява и локалният контрол, но нараства и риска от остра и къснa токсичност (2).
Резултат от проведено дефинитивно ЛЛ – перкутанно
и БТ с ниска мощност на дозата, докладва УСБАЛО
2007 г. (6) при 104 болни във II и III ст., лекувани в периода 2001-2005 г., oт които 76,0% са в III ст. Постигната е 5-год. ОП при 61,8% от болните без прилагане на
едновременно ЛХЛ.
Прилагането на ЛХЛ при КМШ се утвърждава с изследването на Friedlander M. еt all. през 1983 г. (7) в
университета на Сидни, Австралия, където бе докладвано, че КМШ е химиочуствителен тумор при прилагане на схема с цисплатин, винбластин и блеомицин.
Дава се ход на множество проспективни проучвания
при локално авансирал карцином в посока комбини-

В метаанализа на 18 рандомизирани проучвания от
Vale C. еt al. 2008 г. (5) се отчита, че едновременното лъче-химиолечение (ЛХЛ), базирано на цисплатин, проведено в рамките на 6-7 седмици, осигурява принос
към 5-год. ОП в абсолютна стойност средно 6-8%, като
ефектът намалява с нарастване на стадия по FIGO, съответно 10% при болни в IA-IIA ст., 7% във IIB ст. и 3%
в III-IVA ст. Общо се регистрират рецидиви и далечни
метастази при 35% от болните, от които 22.3% са локорегионални, което рязко снижава преживяемостта на
болните. На фиг. 1. е демонстриран сигнификантният
принос на едновременното ЛХЛ при КМШ в стадий
IА-IVА към 5-год. ОП (р. 017) и тенденцията за по-добър отговор в IА-IIВ ст., спрямо авансиралите III-IVA
стадии (5).

Фиг. 1. Петгодишна обща преживяемост по стадии IА-IVА при КМШ в полза на едновременното лъче-химиолечение вляво срещу самостоятелно лъчелечение вдясно
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Основната причина за смърт сред жените с локално
авансирал КМШ в IB1-IVA ст., които съставляват 70%
от новозаболелите в страни без скринингови програми, е невъзможността за постигане на туморен контрол в областта на таза и все още ниската диагностична ефективност на образните методи за установяване
на метастазиране в парааорталните л. възли (ПАЛВ),
което е решаващ негативен прогностичен белег при
провеждане на ЛЛ, както и липсата на високоспецифични туморни маркери при КМШ (2).
При метастатично засягане на ПАЛВ, ЛЛ разширява
обема си и за тази област, което е свързано с висока
болестност и правилната оценка на разпространение
на КМШ в тази област определя адекватното лечебно
поведение. Brockbank E. et all 2011 г. (14) в Cochrane
анализ в St. Bartholomew‘s Hospital, London, на няколко единични малки проучвания стигат до извода,
че липсват достатъчно доказателства за препоръки в
клиничната практика за предварителна хирургична
оценка на парааорталните лимфни възли (ПАЛВ) при
локално напреднал КМШ. Решението да се предложи
оперативно стадиране на ПАЛВ при локално напреднал КМШ трябва да бъде индивидуално и поставено
на обсъждане с болните, защото е свързано с висока
токсичност и по-кратка преживяемост.
По-късно Vandeperre A. et all. 2015 г. (15) сравняват
хирургичното стадиране на ПАЛВ с това от образни
изследвания с ПЕТ-КТ или КТ. При 8% от болните с
ПАЛВ (-) от образните изследвания впоследствие на
лимфна дисекция (ЛД), авторите докладват за метастази в ПАЛВ (+), като при 36% от тях се развива надключично или органно далечно метастазиране. Общата 2-год. ОП при ПАЛВ (+) срещу ПАЛВ (-) след ЛД е
40% срещу 83%, като след образно стадиране разликата

не е така категорична – 58% срещу 69%. Общо оценено метастазирането в ПАЛВ (+) рязко намалява 2-год.
ОП с 10% до 40% (p< .001), което доведе до тенденция
за оперативно предлечебно стадиране на локално напредналия КМШ. При последващо облъчване обаче се
подчертава по-високия риск за лъчеви усложнения на
тънките черва поради настъпили сраствания, особено
при използване на трансперитонеална достъпна ЛД
(16). Прилагането на едновременна ХТ с т.н. „разширено поле“ води до по-висока остра токсичност, достигаща до 89% от болните (17).
Нерешени остават показанията за провеждане на
профилактично облъчване на ПАЛВ при локално
авансиралия КМШ. Според Sapienza L. еt all. 2017 г.
(18) в метаанализ на 4 рандомизирани проучвания
за приноса от профилактичното облъчване на ПАЛВ
установяват използване на стари техники на облъчване
в 3 от тях и липса на сравнимост на проведеното ЛХЛ
за малкия таз. В 4-те проучвания използването на
„разширено поле“ при локално авансирлия КМШ води
до значително намаляване на риска от метастази в
ПАЛВ (р< .01) и друго далечно метастазиране (р = .03)
без да повлиява раковата смъртност, като отчетената
висока късна токсичност за фрактури на прешлените
се обяснява с използване на стари техники на
облъчване (18).
Общо оценено, изборът на лечение зависи и от характеристиките на пациента (възраст, BMI, коморбидност), нежелани лекарствени реакции, предпочитания
на пациента, както и адекватни условия в лечебното
заведение, според прогностични рискови фактори при
карцином на маточната шийка в последната TNM класификация от 2018 г. (19), като мултимодалният подход е от решаващо значение.

Таблица. 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при карцином на маточната шийка в TNM класификацията от 2018 г. (19)
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със
средата

Основни

Едностранно/двустранно параметрално засягане
Инвазия до тазова стена
Ангажиране на ЛВ
Позитивни резекционни линии

Имуносупресия (HIV
инфекция)
Общо състояние
Затлъстяване

Качество и достъпност на
противотуморно лечение;
Мултидисциплинарен
екип

Допълнителни

Лимфоваскуларна инвазия
Хистологичен вид

Анемия по време на
лечението

Възможност за овладяване
на коморбидността

Нови и в развитие

Туморна хипоксия VEGF, mEGFR,
HIF1α, COX2, PAI1 експресия;
SCC Ag и hsCRP за ранно откриване на рецидиви

Xиперметилиране на
серумен MyoDI
Персистенция на HPV
инфекция след лечението.

Адекватни лаборатории
за измерване на туморни
маркери

Диагностичните методи за предлечебно стадиране на ЛЛ включват КТ, МРТ (Фиг. 2) и ПЕТ-КТ, които се прилагат съобразно статуса от клиничния преглед на гинеколога, хистологичното заключение, коморбидност и преценката дали използваният метод би довел до промяна в терапевтичното поведение. Предимство за оценка на
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локалното разпространение на тумора при болни с начален КМШ, както и при подозирана инфилтрация на съседните органи, дават МРТ образи. При установено лимфно-жлезно метастазиране в малкия таз от КТ, особено
с размер на л. в. > 1,5 cм, рискът за ПАЛВ и органни метастази при диагнозата на КМШ нараства, по-често при
аденокарциноми или невроендокринни тумори, се предписва извършване на ПЕТ-КТ (2, 16).

Фиг. 2. Предимство при очертаване на мишенните обеми със сливане на образите от KT и МРТ при дефинитивно лъчелечение
С нарастване на стадия над IIA ст. размерът на първичния тумор, с наличие на LVI + и неблагоприятен
хистологичен вид, метастазите в областта на ПАЛВ
достигат до 1/3 от болните с локално напреднал КМШ,
както и съпътстващата хидронефроза при 5% от болните (16).
Перкутанно лъчелечение при КМШ
Следва се алгоритъм за планиране, облъчване, верификация и проследяване на перкутанното лъчелечение. Използват се техники за триизмерно конформално ЛЛ (3DCRT), модулирано по интензитет или
обемно модулирано (IMRT/VMAT) лъчелечение. След
имобилизация на пациента, се очертават мишенните
обеми и критичните органи в анатомичния модул на
планиращата система. Поради високия риск от метастазиране на КМШ в регионалните тазови и извънрегионални парааортални лимфни възли, най-често до нивото на долната мезентериална артерия, КТ сканиране
се извършва от диафрагмата до перинеума.
Стандартно обемът за облъчване обхваща всички регионални лимфни възли при КМШ – общи, вътрешни и външни илиачни, пресакрални и обтураторни л.
възли, независимо от N (2). В следоперативен план се
очертават парацервикалните тъкани и 3-4 см от влагалищния маншон, като в дефинитивен се включва маточната шийка, маточното тяло, параметралните тъкани и горна 1/3 на влагалището при липса на инфилтрация и цялото влагалище при масивно ангажиране (Фиг.
2). При високорискови болни (N+) горната граница на
обема за малкия таз се определя между L4-5 лумбални
прешлени. При профилактично или терапевтично облъчване за областта на парааорталните лимфни възли
обикновено се назначават в отделен обем oт нивото на
Th12 торакален до L5 лумбален прешлен, като се съобразява снадката с обема за малкия таз.
При дефинитивно лъчелечение за областта на малкия
таз се предписва доза 45-50 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. и допълване на дозата за първичния тумор с последваща
интракавитарна БТ 4х7 Gy/1 седм. При невъзможност
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за провеждане на БТ маточната шийка се свръхдозира
с ПЛЛ до 66-70 Gy. Допълване на дозата се препоръчва
винфилтрирани параметриуми или N+ чрез едновременен или последователен бууст в зависимост от туморния обем до 56-60 Gy.
Общият курс на лъчелечение не бива да надвишава 6-7 седмици, тъй като общото време за лечение е
най-значимият фактор за постигане на локален туморен контрол (р .0005). Стадият (р .0001), общото време
за лечение (р .0035) и нивото на хемоглобина (р .017) са
трите най-важни прогностични фактора за лечебните
резултати, като не се установява връзка между общото
лечебно време за лечение и късните усложнения (2).
При следоперативно ЛЛ се назначава обща доза 45-50
Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., като при R1 резекция и/или рN1
се препоръчва лъче-химиолечение, базирано на платина, и допълване на дозата за влагалищния чукан с
интравагинална БТ при R1 или близка под 5 мм резекционна линия.
При облъчване на ПАЛВ перкутанното лъчелечение се
прилага самостоятелно поради висока токсичност на
едновременно ЛХЛ за тази област. Използват се следните схеми: 40-45 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. и 30 Gy/3 Gy/5 х
седм., екв. на 38 Gy при висок туморен обем.
Брахитерапия при КМШ
Прилагат се две техники за интракавитарна БТ с висока мощност на дозата в зависимост от образния метод
за планиране на БТ:
Двуизмерно планиране със спрегнати рентгенографии
под 90 градуса и използване на Манчестерската система за планиране. Дозата в първичния тумор се задава в т. А, която е на 2 см краниално и латерално от
орифициум екстернум на цервикалния канал. Точка В,
която отстои на 3 см латерално от точка А, за отчитане
дозата в областта на параметриумите. В т. А сумарната доза от перкутанното ЛЛ за областта на малкия таз
46-50 Gy и интракавитарната БТ достига до 70-80 Gy.

Прилагат се следните схеми на фракциониране: 3-4
фр./6-7 Gy/веднъж седм. При засегнати параметриуми
и тазови лимфни възли се прилага свръхдозиране с
ПЛЛ до 60-66 Gy, като се отчита дозата, получена от
интракавитарната БТ. В критичните органи – п. мехур
и ректум (маркирани с контрастна материя в уретралния катетър и рентгеноконтрастни маркери в ректална сонда) се допуска максимална сумарна доза от 60
Gy, отчетена в най-близката точка до зададения мишенен обем.
Втората система за триизмерно планиране на интракавитарна БТ при КМШ използва два образни метода от КТ и МРТ. Върху получените образи се задава
туморния обем с „висок риск“, съдържащ видимия в
момента остатъчен тумор след проведеното перкутанно ЛЛ. Следва очертаване на туморния обем с „умерен
риск“, който обхваща първоначалния туморен обем,
преди провеждане на ПЛЛ. Туморният обем с „висок
риск“ се препоръчва да получи сумарна доза от ПЛЛ
и интракавитарната БТ – 80-90 Gy, а туморният обем с
„умерен риск“ до 60 Gy. Прилагат се следните схеми на
фракциониране: 3-4 фр./6-7 Gy/веднъж седм. При засегнати параметриуми и тазови лимфни възли се прилага свръхдозиране до 60-66 Gy, като се отчита дозата
от интракавитарната БТ. В критичните органи – п. мехур и ректум, очертани от образния метод, се допуска
максимална сумарна доза в 2 см3 за п. мехур < 90 Gy и
ректума < 70-75 Gy.
Възможно е провеждане на дефинитивна интракавитарна БТ с висока мощност на дозата при неоперабилни болни по медицински показания с in situ карциноми и в IA ст. поради пренебрежим риск за лимфно-тазово метастазиране < 1% (20, 21).
Приложение на отделните видове ЛЛ при КМШ, разгледани съобразно стадия, рисковите групи и характеристики на тумора и пациента.
I. Интракавитарна брахитерапия (CBT)с висока
мощност на дозата (HDR) като дефинитивно ЛЛ при
иноперабилни in situ карциноми или селектирани
болни в IА1 и IА2 ст.
– дефинитивна интракавитарна БТ при иноперабилни болни по медицински показания при in
situ карцином (стадият не е предвиден във FIGO
класификацията). Прилага се самостоятелна интракавитарна БТ до лечебна доза 30 Gy/6 фр./2 х
седм., еквивалентна на 60 Gy (20);
– дефинитивна интракавитарна БТ при иноперабилни болни по медицински показания в IА1 и
IА2 ст. (стромална инвазия < 3 мм и < 5 мм, хоризонтално разпространение до 7 мм) до лечебна
доза 50 Gy/10 фр./2 х седм., еквивалентна на 70
Gy (21);
– предоперативна интракавитарна БТ с доза 30-45
Gy/6-9 фр./2 х седм./4-5 Gy в т. А. и последваща
хистеректомия тип А (22). Обемът на операцията осигурява премахване на маточната шийка в
нейната цялост до вагиналния форникс, заедно с
парацервикалните тъкани, до постигане на R0 резекция на параметриума медиално от уретера при
селектирани нискорискови болни – IB1, < 2cм, сN
(-), без наличие на дълбока стромална инвазия на

тумора и LVI (-). Операцията може да се използва и при болни след дефинитивно лъчелечение,
химиотерапия или и двете. Очакват се резултати
от проспективни проучвания, които ще проучат
безопасността на намалената радикалност.
II. Следопертивно перкутанно ЛЛ (EBRT) за малкия
таз при IА, IВ1 и IIА1 (тумор < 4 см, без засягане на
параметриумите) + интравагинална БТ (VBT) при
R1 или близка < 5 мм рез. линия за влагалищния чукан.
Следоперативо перкутанно лъчелечение за областта
на таза се предписва при болни с pN+ и при pN0 болни
с 2 или повече негативни прогностични фактори по M.
Sedlis (23) (Табл. 2.). При селектирани болни с близка
≤ 5 мм или R1 резекция за влагалищния чукан, след
45 Gy от ПЛЛ, дозата се допълва с интравагинална БТ.
На табл. 2. е представено съчетаването на негативни
прогностични фактори при рN0 болни с КМШ след
радикална хистеректомия с л. дисекция. Наличието на
LVI+ при всеки размер на тумора и стромална инвазия
> 1/3 се предписва следоперативно ЛЛ, както и при LVI
болни, но със средна и дълбока стромална инвазия и
размер на тумора ≥ 4 см.
Taбл. 2. Негативни прогностични фактори за провеждане на следоперативно ЛЛ при N0 болни след
радикална хистеректомия с тазова л. дисекция, R0,
без параметрална инвазия (23)
LVI

Стромална инвазия

Размер на тумора

+

Над 1/3

Всеки

+

Средна 1/3

≥ 2 см

+

Суперфициална

≥ 5 см

-

Средна и дълбока 1/3

≥ 4 см

В група с висок риск, определени по Rotman M., M.
Sedlis 2006 г. (23). Авторите подчертават приноса на
следопертивното ЛЛ при 277 N0 болни с 2 или повече негативни прогностични фактора, рандомизирани
след радикална хистеректомия с ЛД в IB ст., сравнени с наблюдение. Реализирани са 45-50 Gy/1.8 Gy/5 х
седм. за областта на малкия таз, което редуцира риска
от локални рецидиви (ЛР) с 46%, статистически значимо (р .007) прогресията на болестта и специфичната
смъртност, без да се повлиява ОП. Приносът от ПЛЛ
е по-изразен при болни с адено- и аденосквамозни,
сравнени с плоскоклетъчните карциноми (р .019).Степен на малигненост – G3 е от значение като прогноза
само при тумори < 2см (2, 16, 23).
В ретроспективен анализ на 435 болни с КМШ в IB-IIA
ст. Zuo N. еt al. 2018 г. (24) съобщават, че дължината на
вагиналния маншон > 2см се оформя като самостоятелен прогностичен фактор по отношение на ОП при
радикална хистеректомия.
Препоръчва се облъчването за малкия таз да се провежда с IMRT/VMAT техника за предпазване на съседните здрави органи, като при R1-2 резекция и/или рN1
се прилага лъче-химиолечение, базирано на платина.
Въздържание от следоперативно ЛЛ се допуска при
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съчетание на всички изброени фактори: радикална
хистеректомия с ЛД, рN0, R0, липса на лимфноваскуларна инвазия, до 1/3 стромална инвазия на тумора,
размер на тумора < 2см, G1-2 и хистологичен вид на
плоскоклетъчен карцином.
При установяване в предлечебното стадиране на сN +
тазови лимфни възли от образните изследвания, болните се насочват за дефинитивно лъче-химиолечение
(ЛХЛ), базирано на платина, при противопоказания за
химиотерапия ЛЛ започва без изчакване.
III. Дефинитивно едновременно лъче-химиолечение
за малкия таз +/- интракавитарна брахитерапия за
първичния тумор при cN+ или локално авансирал
КМШ ≥IВ2 до IVA (тумор > 4 см, със засягане на параметриумите).
Едновременното лъче-химиолечение, базирано на
цисплатин +/- интракавитарна брахитерапия, е метод
на избор, което понижава риска от раково свързана
смърт с 30 до 50% (5).
Облъчването на малкия таз се провежда както при
следоперативно ЛЛ до обща доза 45-50 Gy/1,8-2 Gy/5
х седм. За областта на първичния тумор се добавя интракавитарна БТ до 70-80 Gy/7 Gy/4 фр./2 х седм. или
чрез ПЛЛ. Извършва се свръхдозиране за областта на
позитивните тазови л. възли чрез едновременен или
последователен бууст до 56-60 Gy. Общият курс на лечение не бива да надвишава 6-7 седмици. При противопоказания за едновременно прилагане на платина,
лечението започва без отлагане като самостоятелно
ЛЛ. При Щумпф карцином ЛЛ се провежда както при
болни без предхождаща суправагинална хистеректомия, като е възможна само интерстициална брахитерапия.
Правени са изследвания при болни във IIB-IVA ст.
за включване към едновременното ЛХЛ (освен на
цисплатин и гемцитабин) и провеждане на последваща адювантна ХТ с цисплатин и гемцитабин, сравнени
със стандартно едновременно ЛХЛ с цисплатина 40

mg/m2 (25). Установено е повишаване на свободната
от прогресия преживяемост, но висока 3-4 ст. токсичност, и няколко смъртни случая в групата с цисплатин
и гемцитабин р < 001, съответно 86.5%/46.3%, което
налага допълнително проследяване с цел установяване на приноса върху общата преживяемост (25).
При прилагането и на най-съвременни техники на перкутанно лъчелечение – IMRT, VMAT за таза и образно
асистирана интракавитарна брахитерапия за тумора,
според водещи експерти в EMBRACE Collaborative
Group 2016 г. (3), при 21% от болните се установява вагинална стеноза ⩾2 ст. Средно 24 мес. са проследени
630 болни, като рискът за вагинална стеноза ⩾2ст. е
дозово зависим и нараства с отчетената доза в ректума при ≤ 65 Gy – 20%, при 75 Gy – 27% и 34% при 85 Gy.
Прилагането на доза > 45 Gy/25 фр. в областта на малкия таз (p .056) и наличието на туморна инфилтрация
на влагалището (p .001) повишават риска за вагинална
стеноза. При съчетано лъчелечение – перкутанно ПЛЛ
+ интракавитарна БТ, се препоръчва планиране на сумарна доза ⩾ 65 Gy EQD2 в ректовагиналната референтна точка (3).
МРТ е метод на избор за оценка на резултата от проведено дефинитивно ЛЛ, както и за разграничаване на
постлъчева фиброза от персистенция или рецидив на
тумора, както и при съмнение за фистули (2).
Според Lee S-W. et al. 2017 г. (26) при 50% от болните
след дефинитивно ЛХЛ се отчита чрез МРТ изследване туморен контрол, съобразно стадиите по FIGO като
yp 0 ст. и I ст. в сравнение с предлечебното стадиране. При 36 мес. сравнение на постигнат локален пълен
срещу частичен туморен контрол, честотата на парааортални метастази е съответно 7.5%/12.4% (p .04), ДМ
13.2%/27.6%, (p .03), както и 3-годишната специфична
преживяемост 94.6%/81.1%, (p < .01) са в полза на постигнат туморен контрол. Оцененият чрез МРТ пълен
туморен контрол се очертава като предиктивен фактор за поява на рецидиви и далечно метастазиране ДМ
след дефинитивно ЛЛ при КМШ.

Фиг. 3. МРТ образи преди и след проведено дефинитивно перкутанно ЛЛ в УСБАЛО-ЕАД, София при КМШ в
IVA ст., поради инфилтриране на предна ректална стена и оценка на туморния контрол (27)
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Възможно е при селектирани болни, след дефинитивно ЛЛ при болни с IVАN0M0 КМШ и рестадиране, да
бъдат насочени ЛЛ за извършване на тазовата екзентерация.
IV. Лъчелечение при рецидив и/или далечно метастазиране в IVB ст. Интраоперативно лъчелечение.
Повторно лъчелечение във вече облъчван обем и
стереотактично ЛЛ.
Болните с установено далечно метастазиране при диагнозата на КМШ IVВ ст., за областта на парааортални
и супраклавикуларни л. възли, без органно метастазиране, са показани за едновременно ЛХЛ според Wang
Y. et al. 2018 г. (28). В проспективно проучване при
3169 болни, лекувани в периода 2004–2014 г., авторите
сочат за съществено предимство при оценка на 5-год.
ОП от дефинитивното ЛХЛ, съответно 54% срещу 46%
при провеждане на самостоятелна ХТ.
Повторното облъчване в исторически план се свързва с неприемлива токсичност и ограничена полза.
Непрестанният напредък в техологиите на лъчелечението промени парадигмата и дава възможност на
нови спасителни лечения на рецидиви, персистиращи
лезии и постигане на аблативен резултат при метастатични лезии в онкологията и в частност на онкогинекологията (2, 29).
При болни с клинично съмнение за персистенция или
рецидив на КМШ се извършват МРТ или КТ, а при положителен резултат се провежда рестадиращ ПЕТ/КТ
и обсъждане за възможна спасителна операция, комбинирана максимално възможна ексцизия и интраоперативно облъчване, предоперативно или повторно
перкутанно ЛХЛ във вече облъчван обем или провеждане на стереотактично ЛЛ при ДМ при установена
олигометастатична болест.
При установяване на локален централен рецидив след
първично оперативно лечение се препоръчва дефинитивно ЛХЛ, при възможност интерстициална брахитерапия, интравагинална брахитерапия при лезии до 5
мм дебелина (2). При рецидиви в областта на тазовата
стена, недостъпни за интерстициална БТ, се използват
комбинирани методи на максимално възможно оперативно отстраняване и интраоперативно ЛЛ, като
алтернативен подход на предоперативното и/или дефинитивно ЛХЛ. При необходимост от провеждане на
неоадювантна ХТ в предоперативен план или облъчване е уместно прилагане на не повече от 2 до 4 курса
ХТ, за да се избегне отлагането на основните лечебни
методи (2).
Стереотактичното ЛЛ на тялото (SBRT) осигурява
възможност за радикално повторно облъчване с локален контрол при 50-80% от болните с ниска честота на тежки късни усложнения. Възможно е повторно
облъчване със SBRT (18-21 Gy), еквивалентно на 30 Gy
при метастатичен лимфен възел, оценен с ПЕТ-КТ, без
да се надхвърлят допустимите лимити в критичните
органи, QUANTEC критерии (30).

При наличиe на интраоперативен линеен ускорител,
според Foley O. еt all. 2016 г. (31) в Massachusetts General
Hospital, обемът на резидуалната лезия от оперативното лечение е предиктивен фактор за успеха на метода
както за ДМ, така и за ОП (р .001).
Независимо от напредъка в лечението на КМШ, процентът на тазови рецидиви е все още в границите на
20-40%, като 80% от тях са след проведено дефинитивно или следоперативно ЛЛ (29). Едва половината от
рецидивиралите болни са подходящи за провеждане
на спасително ЛЛ, независимо от ниската честота (при
10% от болните) на съпътстващо далечно метастазиране (2, 29, 32).
При болни с установен рецидив и далечни метастази
фокусът е насочен към облекчаване на симптомите и
максимално подобряване на качеството на живот. Обратно, пациентите, които са в добро общо състояние с
ограничен тазов рецидив, без данни за ДМ, е показано
повторно облъчване по радикална програма. При повторното облъчване размерът на лечебната доза се определя от периода на предходното облъчване, свързано с възстановяване на облъчените тъкани и размера
на дозата в тях. Лимитиращ фактор за провеждане на
повторно облъчване е високостепенната чревна късна
токсичност с изразена фиброза, водеща до стриктури
и обструкция при 5-10% от болните (33). Рискът за генитоуринарни усложнения, като стеноза на уретера,
хронична хематурия или образуване на везиковагинална фистула след 5-та г. нараства с приблизително
0,34% годишно и достига до 14,4% на 20 г., според водещата изследователка на проблема Eifel P. et al. 1995 г.
в Хюстън (34).
Според асоциацията на канадските радиолози през
2008 г. (35) при повторно облъчване решаващи и изразени в проценти на одобрение са следните фактори,
свързани с пациента и предходното лечение: 1. Интервалът от предишното облъчване > 12 мес. (79%); 2. Очаквана продължителност на живот на пациента (60%);
3. Отсъствието на ДМ (54%); 4. Съчетаване от отсъствие на изразена късна токсичност, обем на предишния
облъчен обем, обща доза и приложена техника на облъчване (68,5%) и 5. Фракциониране на дозата от предходното ЛЛ, наличие на критични органи в обема на
облъчване (90%). Прилагат се дефинитивно перкутанно лъчелечение и/или интравагинална или, при опит
на екипа, интерстициална БТ в различни схеми в зависимост от мястото на рецидива – тазова стена или
влагалищен чукан в радикален или палиативен план
на лечение, съобразено с фракционирането на дозата.
Перкутанно ЛЛ по радикална програма предполага
предписване на 40-50 Gy/20-25 фр./5 х седм., като при
рецидив във влагалището е възможно допълване на
дозата до обща доза 65–75 Gy или дефинитивна интракавитарна БТ 20–25 Gy/4–5 фр/2 х дн. за повече
от 2 дни. По палиативна програма перкутанното ЛЛ
използва схеми 40 Gy/20 фр., 25–30 Gy/10–15 фр. или
дефинитивна БТ. В радиобиологичен аспект свободният интервал от заболяване е един от най-значимите
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фактори, свързани с лечебните резултати при повторното облъчване. Туморите, които се появяват отново
в рамките на 12 мес. след дефинитивно лечение, често
показват агресивен модел на растеж и наличие на далечени метастази.
Стереотактично аблативно лъчелечение се прилага
според размера, локализацията на лезията и оценката
на обема на метастатичната болест като олигометастатична и прилагането на лечебния метод би осигурил
не само преодоляване на симптоматиката, но и удължaване на периода до прогресия (2, 29, 35).
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ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА
ШИЙКА
Синхронна химио- радиотерапия
Резултатите от пет рандомизирани проучвания фаза
3 показаха предимство за общата преживяемост (OS)
при провеждане на цисплатин – базирана химиотерапия, прилагана едновременно с лъчетерапия, в сравнение само с лъчетерапия. Отчита се 30-50% общо
намаляване на риска от смърт при пациентите с FIGO
стадий IB2 до IVA тумори и при пациенти с тумори с
FIGO I до IIА, които са с лоша прогноза, обусловена от
засягане на тазовите лимфни възли, инфилтрация на
параметриите и позитивни резекционни линии. Мета
– анализ , базиран на резултатите от 18 рандомизирани клинични проучвания с контролно рамо само радиотерапия , от които за последващ анализ са приети
13 проучвания показва полза от синхронната химиорадиотерапия. Най – голяма полза по отношение на
общата преживяемост - 10 % се установява при по –
ранните стадии. ст. FIGO I/II, в сравнение с 3% в ст.
FIGO III/IV. Най- често прилаганата схема е била седмично приложение на Cisplatin 40 mg/m2, за 4-6 седмици, но метаанализът показва ефект и от неплатинови
режими. Cинхронната химио- радиотерапия с платина се препоръчва за лечение на локално – авансиралия
карцином на маточната шийка от ESMO и NCCN.
Неоадювантна химиотерапия
Неоадювантната химиотерапия при карцинома на
маточната шийка не е стандартно лечение. Платинасъдържаща химиотерапия , последвана от хирургия е
сравнявана с конвенционална радиотерапия, като се
отчита полза по отношение на 5 год. преживяемост.
Резултатите не са приети за достатъчно убедителни,
поради реализирани субоптимални дози в рамото с
радиотерапия.
Очакват се резултати от проучване неоадювантна химиотерапия с последваща хирургия срещу синхронна
химио- радиотерапия.

■ Цисплатин / паклитаксел демонстрира по-висока честота на отговор и подобрена PFS в сравнение с
моно цисплатин в проучване (GOG) 169.
Данни от японско рандомизирано проучване демонстрират еквиефективност на карбоплатин / таксол
с цисплатин / таксол, като отговорът към цисплатин
е бил по – висок при болни, които не са провеждали
предходна терапия с цисплатин.
■ Цисплатин / топотекан показва по-висока степен
на отговор, PFS и средна преживяемост в сравнение с
моно - цисплатин в GOG 179.
■ Сравнително проучване на цисплатин / топотекан,
цисплатин / гемцитабин и цисплатин / винорелбин в
сравнение с контролната група на цисплатин / паклитаксел, не показват предимство спрямо контролите.
Цисплатин / паклитаксел има най-добра степен на отговор - 29,1%.
Тройната комбинация – паклитаксел, цисплатин,
ифосфамид представлява активен режим с общ отговор 62%, ПР 26 % , но при повишена хематологична
токсичност / профилактично приложение на растежни фактори/.
Приложението на анти - VEGF агенти – бевацизумаб
в комбинация с паклитаксел и цисплатина или топотекан и паклитаксел подобрява общата преживяемост
:16,8 мес срещу 13,3 мес ( GOG 227C, GOG 240),за
сметка на повишен риск от хипертония, фистулизация, тромбоемболични инциденти.
■ Цисплатин / паклитаксел и карбоплатин / паклитаксел са най-често използваните режими за лечение
на метастатичен и рецидивиращ рак на шийката на
матката, при липса на противопоказания с добавяне
на бевацизумаб.
Цисплатин / топотекан, цисплатин / гемцитабин или
монотерапия са възможние алтернативи.
■ Най-активните агенти като монотерапия са :

Палиативна химиотерапия

• Цисплатин (степен на отговор 20% до 30%)

При рецидивиращ, персистиращ или метастазирал карцином на маточната шийка се прилага самостоятелна химиотерапия в палиативен план.
Не е установен стандартен режим , който да води до
продължителни пълни ремисии.

• Карбоплатин (степен на отговор от 15% до 28%)

■ Комбинираната химиотерапия на базата на платина
е показала по-добри нива на отговор в рандомизирани
проучвания в сравнение с монотерапията.
Cisplatin (Carboplatin) + Paclitaxel +/- Bevacizumab
Cisplatin – 50 mg/m2 (Carboplatin AUC5) I.V., ден 1
Paclitaxel – 135-175 mg/m2 I.V., ден 1
Bevacizumab – 15 mg/kg I.V., ден 1
Повторение през 21 дни, до прогресия.
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• Ифосфамид (степен на отговор от 15% до 33%)
• Паклитаксел (степен на отговор от 17% до 25%)
Други: иринотекан, винорелбин, гемцитабин, бевацизумаб, доцетаксел, 5-FU, митомицин, топотекан, пеметрексед.

Cisplatin + Ifosfamide
Cisplatin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Ifosfamide – 2000 mg/m2 I.V., дни 1-3
Mesna – 400 mg/m2 I.V. в часове 0, 4 и 8 след началото на Ifosfamide
Повторение през 21 дни.
Cisplatin + Etoposide
Cisplatin – 20 mg/m2 I.V., ден 1-3
Etoposide – 100 mg/m2 I.V., ден 1-3
Повторение през 21 дни.
Заб. Препоръчва се при дребноклетъчен карцином на маточната шийка
Cisplatin + Gemcitabine
Cisplatin – 30 mg/m2 I.V., ден 1 и 8
Gemcitabine – 800 mg/m2 I.V., ден 1 и 8
Повторение през 28 дни.
Cisplatin + Topotecan
Cisplatin – 50 mg/m2 I.V., ден 1
Topotecan – 0.75 mg/m2 I.V., дни 1-3
Повторение през 21 дни.
Bleomycin + Ifosfamide + Cisplatin
Bleomycin – 30 mg обща доза I.M., дни 1 и 8
Ifosfamide– 1000 mg/m2 I.V., дни 1-3
Mesna – 400 mg/m2 I.V. в часове 0, 4 и 8 след началото на Ifosfamide Cisplatin – 25 mg/m2 I.V., дни 1-3
Повторение през 21 дни.
Cisplatin 50 до 75 mg/m2 i.v. ден1 Повторение през три седмици
Carboplatin AUC 5–6 за около 60 мин. i.v. ден1
За момента няма стандарт за втора линия лечение.
От 2015г. се провеждат проучвания, оценяващи ролята на имунотерапията в лечението на напредналия карцином на маточната шийка.
Проучването фаза III EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9 при рецидивирало/ метастазирало заболяване след прогресия на първа лиия платина съдържаща химиотерапия семиплимаб срещу химиотерапия показва удължаване на общата преживяемост спрямо ХТ.
Пембролизумаб срещу химиотерапия в подобно проучване ( KEYNOTE -158 ) потвърждава ефективността на
имунотерапията при пациентки c PD-L1 тумори ( CPS >1% ), както и при комбиниране на химио и имунотерапия
при същата група пациентки (KEYNOTE 826).
Литература:
1. 1.Long HJ 3rd et al. Randomized phase II trial of cisplatin
with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix:
d Gynecologic Oncology Group Study. J. Clin. Oncol. 23 (
2005) :4626-4633
2. 2.Bloss JD et al.Randomized trial of cisplatin and ifosfamide with or without bleomycin in squamous carcinoma of
the cervix: a Gynecologic Oncology Group Study. J. Clin.Oncol.20 ( 2000): 1832-1837
3. 3. Neoadjuvant Chemotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration

4. Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical
cancer: a systematic review and meta-analysis of individual
patient data from 21 randomised trials.
5. Eur J Cancer. 2003; 39: 2470-2486
6. 4.Monk B.J.,Sill M.W.,Burger R.A. et al.Phase II trial
of bevacizumab in the treatment of persistent or recurrent
squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study.
7. J Clin Oncol. 2009; 27: 1069-1074
8. 5.Tewari K.S.,Sill M.W.,Long 3rd, H.J.,et al.:Improved
survival with bevacizumab in advanced cervical cancer.N

425

Engl J Med. 2014; 370: 734-743
9. 6. Kitagawa R.,Katsumata N.,Shibata T. et al:Paclitaxel
plus carboplatin versus paclitaxel plus cisplatin in metastatic or recurrent cervical cancer: the open-label randomized
phase III trial JCOG0505.J Clin Oncol. 2015; 33: 2129-2135
10. 7.Kosmas C.,Mylonakis N.,Tsakonas G.,et al.Evaluation
of the paclitaxel–ifosfamide–cisplatin (TIP) combination
in relapsed and/or metastatic cervical cancer.Br J Cancer. 2009; 101: 1059-1065
11. 8.Monk B.J.,Sill M.W.,McMeekin D.S.et al.Phase III trial of four cisplatin-containing doublet combinations in stage
IVB, recurrent, or persistent cervical carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study.J Clin Oncol. 2009; 27: 46494655
12. 9. Rose PG et al. Concurrent cisplatin – based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer.
N. Engl. J.Med. 340(1999):1144-1153
13. 10. Moore DH et al. Phase III study of cisplatin with or
without paclitaxel in stage IVB, recurrent, or persistent squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology
Group study. J. Clin. Oncol.22(2004):3113-3119
14. 11.Tewari KS, Monk BJ, Vergote I, et al. EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9: Interim analysis
of phase 3 trial of cemiplimab vs investigator’s choice (IC)
chemotherapy (chemo) in recurrent/metastatic /R/M) cervical carcinoma. ESMO Virtual Plenaries (12 & 13 May
2021). 12.Nicoletta Colombo, M.D., Ph.D.Coraline Dubot,
M.D.,Domenica Lorusso, M.D., Ph.D.,M. Valeria Caceres,
M.D., Ph.D., Kosei Hasegawa, M.D., Ph.D.Ronnie Shapira-Frommer, M.D., Krishnansu S. Tewari, M.D., et al. Pembrolizumab for Persistent, Recurrent, or Metastatic Cervical
CancerN Engl J Med 2021; 385:1856-1867,DOI: 10.1056/
NEJMoa2112435

426

РАК НА ЕНДОМЕТРИУМА
Епидемиология
Ракът на ендометриума е най-честата онкогинекологична локализация и включва 6% от всички ракови
заболявания при жени. Една от 38 жени ще развие
ендометриален рак в живота си. За България заболяемостта е 33,3 на 100 000 жени, при световен стандарт
16,5 на 100 000 жени, а смъртността е 8,6 на 100 000
жени. По данни на НРР през 2015 г. новозаболелите
болни са 1258, а починалите са 374. Това е заболяване
на възрастните жени. Най-висока честота се наблюдава в шестото и седмото десетилетия на живота; 7,5% от
случаите са диагностицирани преди на 44 години; 19%
са диагностицирани на възраст между 45 и 54 години.
Средната възраст при диагнозата рак на ендометриума е 61 години.
Рискови фактори
1. Ендогенен излишък от естроген: поликистозна болест на яйчниците, ановулаторни менструални цикли,
авансирало чернодробно заболяване, грануларен клетъчен тумор на яйчника или други тумори, секретиращи естроген, затлъстяване (наднорменото тегло
увеличава риска многократно), ендогенна продължителна експозиция на естроген: ранна менструаация и
късна менопауза (менопаузата при жени на възраст
над 52 години увеличава риска с 2.4 пъти), нередовна
менструация, безплодие (жените, които не са раждали, имат два пъти по-висок риск от развитието рак на
матката, в сравнение с жените с едно дете, и три пъти
по висок риск, в сравнение с жени, които раждат пет
или повече деца).
2. Екзогенни източници на естроген: приемането на естрогени в продължение на 3 или повече години е свързано с петкратно увеличаване на риска от ендометриален рак; Tamoxifen действа като слаб естроген, увеличавайки относителния риск от рак на ендометриума от
два до осем пъти в зависимост от продължителността
на експозицията на лекарството; захарен диабет тип 2,
вероятно свързан с ефектите на хиперинсулинемията;
хипертонията също увеличава риска.
3. Наследствени фактори: анамнеза за рак на гърдата, яйчниците или колоректалния тракт, лична или
фамилна анамнеза, съответстваща на наследствения
неполипозисен колоректален карцином, синдромът
на Lynch II е свързан с 1,5 риск за развитие на рак на
ендометриума в пременопаузални години, анамнеза за
рак на ендометриума при роднина от първа линия повишава риска три пъти, а анамнезата за колоректален
рак при роднина от първа линия увеличава риска от
рак на ендометриума двойно.
4. Физическа активност: липса на достатъчна активност (20 минути или повече на силна физическа активност най-малко три пъти седмично) се свързва с 30%
до 40% повишен риск от рак на ендометриума.
5. Профилактика: при използване на перорални кон-

трацептиви се установява намаление с 50% на рак на
ендометриума, когато защитата продължава най-малко 10 години след прекратяване на приема на перорален контрацептив. Подобна защита е наблюдавана при
дългосрочна употреба (≥ 10 години) на хормонално
заместваща терапия, която включва ежедневно прогестин.
Скрининг
Не се изисква рутинен скрининг за рак на ендометриума при асимптоматични жени, освен тези с фамилна
обремененост, които имат 60% риск от ендометриален
рак през целия живот и заболяването се проявява с
10 до 20 години по-рано от диагнозата при роднината. Американското дружество за борба с рака препоръчва на тези жени да се подлагат на ендометриална
биопсия след 35-годишна възраст. Жените, приемащи
Tamoxifen, трябва да се преглеждат както жените, които не приемат препарата.
Хистология
Предраковите състояния на ендометриума включват
различните степени и форми на дисплазия на маточната лигавица (обикновена, кистична и атипична),
както и ендометриални полипи. Карциномът започва своето развитие най-често в маточните ъгли под
формата на екзофит, ендофит или язвена форма. Дифузното начало се среща по-рядко. Постепенно той
инфилтрира миометриума в дълбочина и обхваща все
по-голяма повърхност от маточната кухина, като се
разпространява към истмично-цервикалната част и/
или към аднексите. Хистопатологичната класификация на FIGO изисква определяне степентта на диференциация (G) при всеки отделен случай при всички
стадии, както следва: G1 – аденокарциноми с добре
запазена жлезна структура със солидни участъци под
5%; G2 – аденокарциноми със солидни участъци от 6%
до 50%; G3 – туморът е представен от солидни маси в
повече от 50%. Хистологично преобладава ендометроидния аденокарцином (70-80% от случаите). По-рядко
се срещат серозен папилиферен (5% до 10%), светлоклетъчен (1% до 5%), муцинозен (1%), сквамозен (аденоакантом, аденосквамозен рак) (< 1%) и недиференциран карцином.
Начин на разпостранение
Регионални лимфни възли са тазовите (обтураторни,
вътрешни илиачни, хипогастрални и външни илиачни, параметрални и сакрални), както и парааорталните лимфни възли. Метастазирането става основно по
лимфен път, като се засягат поотделно или едновременно тазовите или парааорталните лимфни възли.
При локализация на тумора в истмико-цервикалната
област, метастазирането се осъществява главно чрез
тазовите лимфни възли, по механизма на рак на маточната шийка. Далечните метастази са ингвиналните
и супраклавикуларните лимфни възли, както и хематогенните (бял дроб, черен дроб, кости, мозък, влагалище).
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Във основа на клинико-патологичните критерии, в
зависимост от естрогена, ракът на ендометриума се
резделя на 2 вида с различна прогноза – тип І и тип
ІІ. Тип І (свързан с естрогенна стимулация) е по-често
срещаният тип карцином на ендометриума, предимно ендометроиден, по-диференциран, с по-високи
нива на прогестероновите рецептори и по-малка миометриална инвазия, характерен за по-възрастните
болни, често съчетан с обезитет, захарен диабет и хипертония. Тип ІІ (несвързан с естроген стимулация и
хиперплазия на ендометриума) е с по-лоша прогноза,
неендометроиден карцином, характерен за по-младите болни и без съпътстващи заболявания.
Съображения
Аденоматозната хиперплазия е естроген-зависима лезия, която може да се види заедно с тип 1, но не и с
тип 2 ендометриален карцином. Жените със серозен
подтип са изложени на повишен риск на едновременно или последващо развитие на рак на гърдата. Рак на
гърдата се диагностицира при 20% до 25% от пациентите със серозен подтип в сравнение с 3% от пациентите с ендометриоиден подтип.
Клиника
Основен и най-важен симптом, наблюдаван приблизително в 90% от случаите, е гениталното кървене. То е
дисфункционално при жени в репродуктивна възраст,
а при наличие в менопаузата е почти патогмонично.
В десет процента от случаите се наблюдава обилно
серозно или серозно кръвенисто отделяне. При напредване в развитието на заобляването се появяват:
кървенисто или гнойно течение, често зловонно (разпад на тумора), коликообразни, т.нар. „Симпсонови
болки“ (вследствие маточни контракции). От общите
симптоми при генерализация на туморния процес се
наблюдава адинамия, фебрилитет и др. Обективно в
началото на заболяването матката е с нормална форма
и големина. Напредването на процеса води до известно нехарактерно уголемяване, понякога с неправилна
форма, фиксиране на матката към съседни органи, инфилтрация на шийката и/или параметриумите. Симптомите на напреднало заболяване могат да се проявяват с обструкция на червата, жълтеница, асцит.
Диагноза
При асимптоматичните пациенти с абнормна жлезиста
тъкан с цитологична намазка по Папаниколау трябва
да се мисли за рак на ендометриума, а при всички постменопаузални жени с ендометриални клетки трябва
да се има предвид злокачествено заболяване. В приблизително 10% от случаите на карцином на матката
се откриват чрез Рар изследване. Само теста обаче не
е достатъчен и не е подходящ инструмент за откриване на ендометриална злокачествена проява. Биопсията
се препоръчва и при жени, които приемат естрогенна
терапия за менопаузални симптоми и имат кървене.
Пременопаузални жени с продължителни и/или тежки
менструации или интерменструално зацапване трябва
да бъдат подложени на ендометриална биопсия.
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Стандартни диагностични процедури
Диагностиката включва: анамнеза, оглед с вагинален
спекулум, вагиноабдоминален преглед и ректоабдоминален преглед. Всички жени в постменопауза с вагинално кървене трябва да бъдат изследвани за рак на
ендометриума (20% от тези пациенти в крайна сметка
ще бъдат диагностицирани със злокачествени заболявания). Биопсията на ендометриума е предпочитаният
диагностичен тест за симптоматични пациенти (вагинално кървене или зацапване) и заедно с ендоцервикалния кюретаж са добре толерирани амбулаторни
процедури. Алтернатива е цервико- и хистероскопията. Първата и най-важна диагностична процедура е
сепарирано пробно абразио под анестезия на цервикалния канал и маточната кухина с хистологично изследване.
Лабораторни изследвания
Пълна кръвна картина, биохимични изследвания, тестове за чернодробна и бъбречна функция, туморен
маркер Са 125 и Н4, които са самостоятелни прогностични маркери, като Н4 има 100% чувствителност.
CA125 е повишен при около 20% от пациентите. CA125
> 40 единици/mL може да прогнозира извънматочни
и или LN метастази. HE4 > 70 pmol/L е обещаващо
средство за предоперативна оценка и следоперативно
наблюдение. Определянето на хормоналните рецептори като белег за хормоналната чувствителност на карцинома в последните години не се препоръчва поради
факта, че над 95% от случаите на ендометриален карцином имат рецептори за прогестерон и естрадиол и
тези изследвания нямат диагностично значение както
при рака на млечната жлеза.
Ехографски и радиологични изследвания
С цел определяне на размера на тумора се използва
трансвагиналната ехография, 3D доплер, като обемът
на ендометриума колерира със степента на инвазия.
Наличните данни за трансвагиналния ултразвук предполагат директна корелация между дебелината на ендометриалната лигавица и последващ риск от рак на
ендометриума. Препоръчва се извършване на хистологична верификация при дебелина от < 4 до 5 мм, но
пациентите, приемащи Tamoxifen имат по-дебел ендометриум от жените, които не го приемат. Рентгеново
изследване на гръдния кош. Задължителното предоперативно локорегионално стадиране е базирано на
MRI, в това число на тазовите и парааорталните лимфни възли. В случаите, когато е контраиндицирано, то
следва да се направи CT на абдомена и тазовата област
в комбинация с ехография.
Стадиране
Актуална към 2019 г. е ревизираната класификация на
Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) от 2018 г, както и TNM стадирането (8ма ревизия, 2018) (Таблица 1).

Таблица 1. Стадиране по TNM и FIGO на карцином на ендометриума (тяло на матката)
TNM

FIGO

TNM

Тяло на матката

FIGO

Тяло на матката

Tis

Интраепителиално изменение
(Carcinoma in situ)

0

Интраепителиално изменение
(Carcinoma in situ)

T1

Тумор, ограничен в тялото на матката

I*

Тумор, ограничен в тялото на матката

T1a

Тумор, ограничен в ендометриума, или
инвазия до половината на миометриума

IA*

Тумор, ограничен в ендометриума, или
инвазия до половината на миометриума

T1b

Тумор с инфилтрация на половината
или повече на миометриума

IB

Тумор с инфилтрация на половината
или повече на миометриума

T2

Туморът засяга цервикалната строма, но не
излиза извън матката**

II

Туморът засяга цервикалната строма,
но не излиза извън матката**

T3

Локална или регионална инвазия

III

Локална или регионална инвазия

T3А

Инвазия на серозата, аднексите –
директна инвазия или метастази

IIIA

Инвазия на серозата на матката, аднексите
– директна инвазия или метастази

T3B

Инвазия на влагалището или
параметриумите – директна инвазия или
метастази

IIIB

Инвазия на влагалището или
параметриумите – директна инвазия
или метастази

N1, N2

Позитивни лимфни възли

IIIС

Метастази в тазовите и или
парааорналните лимфни възли**,****

N1

Позитивни тазови лимфни възли

IIIС1

Метастази в тазовите лимфни възли

N2

Позитивни парааортални лимфни възли

IIIС2

Метастази в парааорналните лимфни възли с или без метастази в тазовите лимфни
възли

T4****

Инфилтрация на мускулатурата на
пикочния мехур или ректума

IVA

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур или ректума или чревната лигавица

M1

Далечни метастази

IVB

Далечни метастази, абдоминални метастази или метастази в ингвиналните лимфни
възли

Забележка: * Засягането само на ендоцервикалните жлези се класифицира като I стадий, а не като II стадий.
** Позитивната цитология се съобщава и отчита отделно, без да променя стадия.
*** За да бъдат определени като N0 е необходимо да се изследват 10 или повече тазови лимфни възли.
***** Булозният едем не е основание за класифициране като IV стадий.
Окончателното стадиране е патологоанатомично – следоперативно чрез p-TNM и FIGO класификационните системи. Стадирането на ендометриален карцином е хирургично и се основава на информация от хистеректомията,
двустранна салпингооофоректомия, тазовата и парааортална лимфна дисекция. Разпределението по стадии е
както следва: I – 70% до 75%, II – 10% до 15%, III – 5% до 10% и IV – < 5%.
Правила при стадиране на ендометриалния карцином:
1. Находката от сепарираното аблазио не се препоръчва за диференциране между І и ІІ стадии, тъй като ендометриалният карцином изисква хирургично стадиране.
2. Стадирането се извършва след отстраняване на органа чрез измерване на дебелината на миометриума и степентта на туморната инвазия.
3. В случаите, в които предоперативно не е изключено ангажиране на тазовите лимфни възли с PET/ CT или CT,
интраоперативно е необходимо да се извърши експресна диагностика на най-отдалечения от тумора регионален
лимфен възел за болните с нисък риск, или да се направи тазова лимфна дисекция за болните с умерен и висок
риск с цел изключване или доказване на ІІІ стадии.
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4. В случаите, когато интраоперативно се установят метастази в яйчниците или наличие на асцит, следва да се
вземат цитологични натривки от перитонеума на таза и абдомена. Позитивната цитология се съобщава и отчита
отделно, без да променя стадия, но влиза в съображение при следоперативната терапия.
Прогностични фактори
Установено е, че ¼ от болните с рак на ендометриума преди това са имали хистологично изследване чрез ендометриална биопсия или кюретаж заради бенигнени изменения. Пациентките с анамнеза за карцином на колон-ректум, наличието на ендометриални полипи и обезитас са с висок риск за развитието му след бенигнени
изменения на ендометриума. Оценката на прогнозата за развитието на заболяването се базира на две групи прогностични фактори: маточни фактори – хистологичен тип, степен на диференциация, дълбочина на миометриална инвазия, разпространение към цервикса и инвазия на съдовото пространство; извънматочни фактори –
аднексиални метастази, интраперитонеално разпространение към други извънматочни структури, позитивна
перитонеална цитология, засягане на тазовите и парааорталните лимфни възли. Важен прогностичен фактор е
хистологичният вид на тумора. При един и същи стадии прогнозата е различна в зависимост от хистологичния
вид на тумора. Така при І стадий най-честият вид аденокарциномът има 89% 5-годишната преживяемост, светлоклетъчният карцином също има 89%, папиларният карцином е 81%, а аденосквамозният рак има 80%. Най-добра
прогноза има аденоакантомът – 96%. Особено важен прогностичен фактор е степента на диференциация на тумора. Най-добра прогноза имат високо диференцираните форми –95%, при умерено диференцирания рак преживяемостта е 88%, а при ниско диференцирания едва 73%. В зависимост от стадия 5-годишната преживяемост
е 85%-90% при І стадий, 74%-83% при ІІ стадий, 57%-66% при ІІІ стадий и 20%-25% при IV стадий. Наличието на
лимфноваскуларна инвазия също има огромно значение за прогнозата. Локален рецидив се е появил при 44% от
болните с лимфноваскуларна инвазия и само при 2% от болните без такава инвазия. Локализацията на туморния
процес в матката също оказва влияние – при инвазия на долния утеринен сегмент 5-годишната преживяемост е
73%, докато отсъствието на инвазия на долния утеринен сегмент повишава преживяемостта до 89%. Използвайки CA-125 и MRI може да се определят болните с висок риск от лимфогенни метастази, като серумното ниво на
CA-125 и трите параметъра от MRI (дълбока инвазия в миометриума, ангажиране на лимфните възли и тумор,
излизащ извън пределите на матката) са много информативни. Ниският риск за лимфогенни метастази се базира
на 3 специфични критерии: инвазия под 50%, размер на тумора до 2 см и добре диференциран или умерено диференциран ендометроиден карцином. Тези критерии могат да помогнат за планиране на реоперация при пациенти, при които е недостатъчно хирургичното стадиране. Болни в ІА стадии имат нисък риск от метастази в ЛВ
(< 5%), болни с умерено и ниско дифепенциран карцином и инвазия над половината на миометриума имат в 9%
метастази в ЛВ, докато болни с дълбока инвазия и ниска диференциация имат риск от метастази в тазовите РВ
до 60%, а в парааорталните до 30%. Според UICC прогностичните рискови фактори са представени на Таблица 2.
Таблица 2. Прогностични фактори при рак на ендоменриума
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Дълбочина на инвазия в миометриума, степен на диференциация, хистологичен вид на
тумора и инвазия в лимфоваскуларно пространство

-

Лечение след операцията

Допълнителни

Метастази в лимфните възли и
място на далечните метастази

Възраст, общо състояние,
раса и съпътстващи заболявания

Вид на операцията и
следоперативно лечение

Нови и в развитие

Молекулярен профил

-

-

Лечение
Лечението на РЕ е комплексно. Терапевтичният подход се определя индивидуално за всяка болна от интердисциплинарен екип – онкогинеколог, радиолог, химиотерапевт, патолог, анестезиолог и други специалисти, в зависимост от стадия на заболяването, хистологичната характеристика на тумора, възрастта, общото състояние и
придружаващите заболявания. В зависимост от диагнозата и стадия на заболяването се прилага хирургично лечение, лъче-, хормоно- или химиотерапия, като в част от случаите те могат да бъдат комбинирани. Хирургичният
метод е метод на избор в лечението на рака на ендометриума. Консервативното хормонално лечение с гестагени
е показано при млади жени с начален РЕ (ІА стадии), високо диференциран аденокарцином, с желание за последваща бременност. Лечението на ендометриална хиперплазия е тотална хистеректомия с двустранна салпингоофоректомия е лечението на избор при пациентки с персистираща ендометриална хиперплазия след неуспешно
адекватно лечение с прогестерон.
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През 2017 година ESGO (European Society of
cynaecological Oncology) публикува гайдлайн за лечение на рак на ендометриума, който е съвместен консенсусен алгоритъм за лечение на рак на ендометриума на Европейското дружество за медицинска онкология (ESMO), Европейското дружество за лъчетерапия
и онкология (ESTRO) и Европейското дружество по
онкогинекология (ESGO), препоръчан от БАОГ (Българска асоциация по онкогинекология), който съответства на този на NCI, и е представен по-долу:
Оперативно лечение
Лечението на атипична хиперплазия на ендометриума
и карцином in situ на ендометриума при жени, които имат дете, както и при по-възрастните, е тотална
хистеректомия с аднексите. Не се налага адювантна
терапия. При млади жени, с оглед запазване на фертилността, се провежда хормонотерапия.
Лечение за запазване на фертилността
1. Лечението за запазване на фертилността на пациентки с атпична хипирплазия на ендометриума, карцином in situ на ендометриума или високо диференциран ендометроиден рак на ендометриума (АН/EIN/
EEC) следва да се извършва в специализирани центро-

ве. На тези пациентки следва да се извърши диагностично сепарирано абразио с или без хистероскопия.
Диагнозата АН/EIN/EEC следва да се постави/потвърди от специалист патолог с опит в гинекологичната
патология. Трябва да се извърши MRI на малък таз с
оглед изключване на инвазия в миометриума или аднексите. Ехографията може да бъде една алтернатива,
ако тя е извършена от експерт.
2. Пациентките, смятащи да провеждат лечение за запазване на фертилността, следва да бъдат информирани, че това лечение не е стандарт и трябва да се преценят ползата/риска, да приеме необходимото проследяване и че в бъдеще ще се извърши хистеректомия.
При пациентки, провеждащи лечение за запазване на
фертилността, се препоръчва МРА (400-600 mg на ден)
или с МА (160-320 mg на ден). Възможно е лечението
да бъде и с LNG-IUD с или без GnRH аналог.
Основни принципи на лечение
Хирургичният обем и адювантната терапия са съобразени със степента на риск при рак на ендометриума.
Лечебната стратегия се определя от риска за рецидив,
определен от Европейската асоциация по медицинска
онкология (ESMO) (Таблици 3 и 4).

Таблица 3. Степен на риска при болни с РЕ в І стадий
Нисък риск

Умерен риск

Висок риск

Стадии ІА, G1, G2, и
хистологичен тип І

Стадии ІА, G3, и хистологичен
тип І;
Стадии ІВ, G1, G2, и
хистологичен тип І.

Стадии ІВ, G3, и хистологичен
тип І;
Стадии ІА-ІВ и хистологичен
тип ІІ;
Стадии І и лимфноваскуларна
инвазия.

1. В І стадий на високо и умерено диференциран ендометроиден карцином, трябва да се прилагат поне един от
трите изброени по-долу инструменти за оценка на инвазия в миометриума: ултразвуково изследване – ехография
на матката и/или MRІ и/или интраоперативна хистопатологична диагноза, за да се определи стадия и степента на
риск, от което зависи необходимостта от извършване на тазова лимфна дисекция.
2. Пациентките с ендометроиден карцином с нисък риск (високо и умерено диференциран карцином и повърхностна инвазия в миометриумадо < 50 %) имат нисък риск от метастази в ЛВ и извършването на лимфна дисекция няма полза за оцеляването. Следователно за тези пациентки не се препоръчва лимфаденектомия. При пациентки с контраиндикации за операция може да се проведе лъчетерапия или хормонално лечение.
Таблица 4. Рискови групи за идентифициране на пациентите с рак на ендеметриума, които са в риск от рецидив и при които има полза от адювантната терапия
Рискова група

Описание

Нисък риск

I стадии на ендометриоиден карцином, G1-2, < 50% инвазия в миометриума, отрицателна
лимфноваскуларна инвазия

Умерен риск

I стадии на ендометриоиден карцином, G1-2, ≥ 50% инвазия в миометриума, отрицателна
лимфноваскуларна инвазия
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Висок до умерен риск

I стадии на ендометриоиден карцином, G3, < 50% инвазия в миометриума, независимо от
наличието или отсъствието на лимфноваскуларна инвазия
или
I стадии на ендометриоиден карцином, G1-2, независимо от степента на инвазия в миометриума, недвусмислено положителна лимфноваскуларна инвазия

Висок риск

I стадии на ендометриоиден карцином, G3, ≥ 50% инвазия в миометриума, независимо от
наличието или отсъствието на лимфноваскуларна инвазия
или
ІІ стадии
или
ІІІ стадии на ендометроиден карцином без резидуален тумор
или
Неендометроиден (серозен или светлоклетъчен или недиференциран карцином или карциносарком)

Напреднал

ІІІ стадии с резидуален тумор и ІVА стадии

Метастатичен

ІVВ стадии

Оперативно лечение и адювантна терапия
Стадий IА
1. За пациентки с нисък риск (ендометроиден вариант, липса на инвазия в миометриума, всяко G (IA)
или инвазия в миометриума ≤ 50 %, G1 G2 (IA)) оперативното лечение е метод на избор. Стандартният
обем на операцията е тотална хистеректомия с двустранна салпингоофоректомия без влагалищна маншета. Хистеректомията може да бъде: абдоминална,
лапароскопска или роботизирана. В случаите, в които
е под съмнение ниския риск (недостатъчно точен хистологичен отговор или неубедителни данни за инвазия в миометриума ≤ 50 % от образното изследване),
лимфадектомията (тазови ЛВ) следва да се извърши
за стадиране. Перитонеалната цитология не е задължителна за стадирането. Не се изисква извършване на
оментектомия за стадиране при светлоклетъчен, недиференциран карцином и карциносарком, но трябва да
се извършва при серозен карцином.
2. За пациентки с умерен риск (ендометроиден карцином с дълбока миометриална инвазия > 50 % или
ниско диференциран карцином с повърхностна инвазия в миометриума < 50 %), където прогнозата е по-неблагоприятна, лимфадектомията следва да се извърши
за стадиране. Лимфаденектомията е стадираща процедура и позволява адаптиране на адювантната терапия.
Лимфаденектомията следва да бъде системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняването на
парааортните (до нивото на бъбречните вени) лимфни
възли се извършва след интраоперативна оценка и по
показания от образните изследвания.
3. За пациентки с висок риск (ендометроиден карцином, ниско диференциран карцином с дълбока инвазия в миометриума > 50 %, или неендометроиден вариант (серозен, светлоклетъчен, аденосквамозен и др.),
независимо от степента на инвазия в миометриума и
степента на диференциация) трябва да се препоръча
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лимфадектомия. При неендометроиден карцином на
ендометриума (и в ІА стадии) се препоръчва извършването на лимфадектомия. Лимфаденектомията следва да бъде системно отстраняване на тазовите лимфни
възли. Отстраняването на парааортните (до нивото
на бъбречните вени) лимфни възли се извършва след
интраоперативна оценка и по показания от образните
изследвания.
Лимфадектомията следва да се разглежда за довършване на стадирането преди непълно оперирани пациентки (тотална хистеректомия с аднексите) с висок
риск за адаптиране на адювантната терапия.
Стадий IВ
1. При ендометроиден вариант с миометрална инвазия > 50%, всяко G (IB) или неендометроиден вариант
с миометрална инвазия > 50%, всяко G (IB), стандартният обем на операцията е тотална хистеректомия с
двустранна салпингоофоректомия без влагалищна
маншета и лимфаденектомия (системно отстраняване на тазовите лимфни възли). Отстраняване на парааортните (до нивото на бъбречните вени) лимфни
възли се извършва след интраоперативна оценка и по
показания от образните изследвания.
Адювантно лечение
Дефиницията на рисковите групи за идентифициране
на пациентите, които са в риск от рецидив и при които има полза от адювантната терапия, е представена в
таблица 4.
1. При пациенти с нисък риск от рак на ендометриума
и липса на (отрицателна) лимфноваскуларна инвазия
не се препоръчва адювантно лечение. При наличие на
допълнителни негативни фактори, като инвазия в истмичната част или възраст > 55-60 г., се препоръчва интравагинална брахитерапия по следните схеми: 7 Gy/3
фр./веднъж седм., 5 Gy/5-6 фр./веднъж седм., 5 Gy-5,5
Gy/3-4 фр./веднъж седм., 6 Gy/3-4 фр./веднъж седм.

2. При пациенти с умерен риск (ендометриоиден рак, І
стадии, G1-2, миометриална инвазия > 50%, и липса на
(отрицателна) лимфноваскуларна инвазия) за намаляване на влагалишните рецидиви се препоръчва адювантна брахитерапия. При пациенти с умерено висок
риск, при хирургично стадиране и отрицателни ЛВ за
намаляване на влагалищните рецидиви, се препоръчва
интравагинална брахитерапия по стандартни схеми;
при наличие на лимфовасуларна инвазия се провежда перкутанно лъчелечение едновременно с базирана
на платина химиотерапия за областта на малкия таз,
както и при неблагоприятни промени в молекулярния
профил на тумора.
При пациентки с високо до умерен риск се препоръчва: 1. При хирургично стадиране и отрицателни ЛВ за
намаляване на влагалишните рецидиви – адювантна
брахитерапия; 2. Без хирургично стадиране на ЛВ: а)
допълнителна перкутанна лъчетерапия (EBRT) с базирана на платина химиотерапия за областта на малкия
таз при недвусмислено положителна лимфноваскуларна инвазия за намаляване на рецидиви в областта на
таза, както и при неблагоприятни промени в молекулярния профил; б) адювантна брахитерапия при G3 и
отсъствие на лимфноваскуларна инвазия или благоприятен молекулярен профил за намаляване на влагалишните рецидиви.
3. При пациенти с висок риск на ендометриален рак
независимо от наличието или отсъствието на лимфноваскуларна инвазия: 1. Хирургично стадиране на
ЛВ, отрицателни ЛВ: а) препоръчва се перкутанно ЛЛ
с IMRT/VMAT техники за намаляване на локорегионалните рецидиви по схема 44-46 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм
и интравагинална брахитерапия 5 Gy/2-3 фр./веднъж
седм. за намаляване на влагалищните рецидиви; б)
адювантната брахитерапия може да се счита за алтернатива за намаляване на рецидиви на влагалището. 2.
Без хирургично стадиране на ЛВ: а) адювантна лъчетерапия се препоръчва за контрол в областта на таза
и оцеляване без рецидив; б) последваща адювантна
химиотерапия може да подобри свободния от тумор
период и специфичната преживяемост от рака; в) повече са доказателствата в подкрепа на комбинираната
лъче-химиотерапия. 3. При пациентки с контраиндикации за оперативно лечение може да се проведе дефинитивно лъчелечение по следните схеми: интракавитарна брахитерапия –7 Gy/6 фр./веднъж седм., или
съчетано лъчелечение: перкутанно – 50 Gy/25 фр./5 х
седм. И интракавитарна брахитерапия – 7 Gy/3 фр./
веднъж седм. или само перкутанно лъчелечение – > 60
Gy/30 фр./5 х седм. или хормонално лечение.
Стадий II
Оперативно лечение
При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3,
метод на избор е тотална хистеректомия с двустранна
салпингоофоректомия с влагалищна маншета (абдоминална, лапароскопска, роботизирана). Радикалната
хистеректомия не се препоръчва за оперативно лече-

ние при II стадий на рак на ендометриума. Трябва да
се предприеме модифицирана (тип В) или тип А радикална хистеректомия само ако е необходимо да се
получат свободни ръбове и лимфаденектомия със системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните (до нивото на бъбречните
вени) лимфни възли се извършва след интраоперативна оценка и по показания от образните изследвания.
Адювантно лечение
1. При пациентки с висок риск ендометриален рак във
ІІ стадий, след тотална хистеректомия с хирургично
стадиране на ЛВ, които са отрицателни, се препоръчва
интравагинална брахитерапия за подобряване на локалния контрол в случаите на G1-2, липса на лимфноваскуларна инвазия и възраст < 60 г., а в случаите на
G3 – недвусмислено положително наличие на лимфноваскуларна инвазия се препоръчва перкутанна лъчетерапия с IMRT/VMAT техники и интравагинална
брахитерапия за намаляване на локорегионалните
рецидиви, обмисляне на едновременно прилагане на
химиотерапия.
2. При пациентки с висок риск ендометриален рак във
ІІ стадий, след тотална хистеректомия без хирургично стадиране на ЛВ, се препоръчва перкутанна лъчетерапия 46-50 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. и интравагинална
брахитерапия 5 Gy/2-3 фр./веднъж седм., а при G3 и
недвусмислена лимфноваскуларна инвазия може да се
проведе едновременна лъче-химиотерапия.
Стадий III
Оперативно лечение
При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3,
трябва да се предприеме модифицирана (тип В) или
тип А радикална хистеректомия само ако е необходимо да се получат свободни ръбове. В останалите случаи се извършва тотална хистеректомия с двустранна
салпингоофоректомия с влагалищна маншета (абдоминална, лапароскопска, роботизирана) и лимфаденектомия със системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните (до нивото
на бъбречните вени) лимфни възли се извършва след
интраоперативна оценка и по показания от образните
изследвания.
Стадий IIIA
1. При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3,
се извършва хистеректомия в обем според локалния
тумор Т (абдоминална, лапароскопска, роботизирана)
и лимфаденектомия със системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се извършва след интраоперативна оценка и по показания
от образните изследвания.
2. Препоръчва се пълна макроскопска циторедукция и
пълно стадиране.
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Стадий IIIB
1. При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3,
се извършва хистеректомия в обем според локалния
тумор Т (абдоминална, лапароскопска, роботизирана)
и лимфаденектомия със системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се извършва след интраоперативна оценка и по показания
от образните изследвания.
2. Трябва да се обмисли мултимодално лечение при
напреднал рак на ендометриума, когато операцията
може значително да повлияе на функцията на влагалището.
Стадий IIIC1 и Стадий IIIC2
При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3, се
извършва хистеректомия в обем според локалния тумор Т (абдоминална, лапароскопска, роботизирана) и
лимфаденектомия със системно отстраняване на тазовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се извършва след интраоперативна оценка и по показания
от образните изследвания.
Адювантна терапия
1. При пациентки с висок риск ендометриален рак в ІІІ
стадий, без остатъчно заболяване, се препоръчва:
перкутанна лъчетерапия (EBRT) за намаляване на рецидивите в таза, подобряване на общото състояние и
свободния от тумор период и за подобряване на преживяемостта;
липсват достатъчно доказателства, че самостоятелната
химиотерапия подобрява свободния от тумор период
и преживяемостта;
повече са доказателствата в подкрепа на комбинираната лъче-химиотерапия (химиотерапия и EBRT) в
стадий III. Препоръчва се при: а. IIIA стадий –комбинирана лъче-химиотерапия (химиотерапия и EBRT); б.
ІІІB стадий –комбинирана лъчехимиотерапия; в. IIIС1
стадий – комбинирана лъче-химиотерапия; д. ІІІC2 –
химиотерапия и лъчетерапия с разширеното поле на
EBRT.
При IIIС2 – едновременна лъче-химиотерапия за областта на малкия таз и облъчване на парааорталната
област.
2. При пациентки с висок риск на поради неендометроиден карцином се препоръчва: при серозен и
светлоклетъчен рак, след изчерпателно стадиране при
I ст. и отсъствие на лимфноваскуларна инвазия при
селектирани болни, се препоръчва интравагинална
брахитепахия и адювантна химиотерапия, а при > IB
се препоръчва перкутанното лъчелечение като допълнение към химиотерапията, особено при метастази в
ЛВ. Резултатите от самостоятелната химиотерапия са
обнадеждаващи. При карциносарком и недиференци-
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рани тумори – химиотерапия и перкутанна лъчетерапия (едновременно или последователно).
Стадий IVА и рецидив
1. При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3,
се препоръчва индивидуален подход.
2. При пациентки с напреднало или рецидивиращо
заболяване се препоръчва операция само ако може да
се постигне оптимална циторедукция (без остатъчна
болест). В избрани случаи се препоръчва палиативна
хирургия, за да се облекчат специфичните симптоми
или повторно лъчелечение.
3. Екзентерацията може да се има предвид при избрани пациентки с локално напреднали тумори или при
изолиран централен локален рецидив след лъчетерапия, ако се очаква туморът да бъде отстранен в здраво. Тазовата екзентерация може да бъде: предна, задна
или тотална.
4. Пълна резекция на дистална олигометастаза в таза
или в ретроперитонеалните ЛВ може да се има предвид, ако това е технически възможно според локализирането на болестта. Хистологичният тип не трябва
да влияе върху решението дали да се направи операцията.
5. Лъчетерапията като лечение е индицирана при изолиран рецидив във влагалището след операция без
предходно лъчелечение и се препоръчва перкутанна
лъчетерапия за малкия таз и интравагинална брахитерапия. При влагалищен рецидив или в тазовите ЛВ химиотерапия с лъчетерапията трябва да се има предвид
при пациенти с висок риск от системен рецидив и метастази. Системната терапия или операцията могат да
бъдат преди лъчетерапията при влагалищен рецидив
или метастази в тазовите ЛВ при селектирани болни.
6. Може да се обмисли повторна лъчетерапия със специализирана техника при много подбрани пациенти.
Стадий IVВ
1. Системна терапия при напреднала/рецидивираща
болест: Хормоналната терапия е показана при напреднал или рецидивиращ ендометроиден карцином. Хормоналната терапия е по-вероятно да бъде ефективна
при високо и умерено диференциран ендометриоиден тумор. Състоянието на хормоналните рецептори
трябва да се определи преди започване на хормоналната терапията, тъй като е по-вероятно лечението да
бъде ефективно при лечение на болни с положителен
прогестерон и естроген рецептори. Биопсия на рецидива на заболяването е необходима, тъй като би могло
да има разлики в статуса на хормоналните рецептори
в първичния и метастазиращия тумор.
2. Хормоналната терапия има отговор при 15% до 30%
от пациентите и оказва влияние върху преживяемостта два пъти по-дълго, отколкото при неотговорилите.
Средните отговори са с продължителност 1 година.
Използва се хормонална терапия само за ендометро-

идни тумори. Туморната тъкан трябва да се изследва за нивата на естроген и прогестерон рецептори,
тъй като нивата на хормоналните рецептори и грейдинга на тумора корелират добре с отговора. Хормоналната терапия се предпочита като първа линия на
интервенция за рецидивиращ или метастатичен рак
на ендометриума, поради неговия по-нисък профил
на токсичност и степен на отговор подобно на химиотерапията. Препоръчват се прогестагените. Опциите включват: мегестрол ацетат (Megace) – 160 до 320
mg дневно е предпочитаният първоначален режим,
медроксипрогестерон ацетат (Depo-Provera) – 400 до
1000 mg IM седмично за 6 седмици и след това месечно, перорален медроксипрогестерон (Provera) – 200 mg
PO дневно, отговоря на 1000 mg на ден, тамоксифен –
20 mg PO BID, може да се прилага като втора линия с
или без прогестин (медроксипрогестерон ацетат – 200
mg на ден). Добавянето на прогестин може да подобри
степента на отговор, когато се използва с тамоксифен
– 40 mg на ден PO. Понастоящем се оценяват ароматазни инхибитори (напр. анастрозол, летрозол) и до
момента имат ниво на отговор от 10%.
3. Стандартът на лечение е шест цикъла по 3-седмично лечение с карбоплатина и паклитаксел. Това се
основава на предварителното съобщение на рандомизирано проучване, което показва подобна ефикасност и по-малка токсичност в сравнение с лечението
с цисплатин/дохирубицин/паклитахел. Няма стандарт
на лечение за втора линия химиотерапия. Обикновено
се използват следните схеми: лечение с един агент –
степени на отговор от 17% до 28%; частични отговори
с кратка продължителност (< 6 месеца); обща преживяемост 9 до 12 месеца. Опциите включват доксорубицин, цисплатин, карбоплатин, доцетаксел, топотекан.
Паклитаксел може да има по-висока степен на отговор от 27% до 37%. Комбинирана химиотерапия – степени на отговор от 36% до 67%; частичните отговори
са кратки (4 до 8 месеца). Не е подобрена цялостната
преживяемост при терапия с единични средства. Комбинациите могат да включват доксорубицин с цисплатин и/или циклофосфамид; карбоплатин с липозомен
доксорубицин; циклофосфамид, доксорубицин и 5-FU.
Схемите, съдържащи паклитаксел, могат да подобрят
интервалите на отговора и прогресията. Такива схеми могат да включват TAP (доксорубицин 45 mg/m²,
цисплатин 50 mg/m² в ден 1, паклитаксел 160 mg/m² на
ден 2) или TC (паклитаксел при 175° С) mg/m², последвано от AUC на карбоплатин от 5 до 7 на всеки 4 седмици. Предложени са по-малко добре проучени схеми на
лечение – добавянето на медроксипрогестерон (200 mg
дневно) към циклофосфамид, доксорубицин и 5-FU,
последвано от TAM 20 mg дневно в продължение на 3
седмици, бе изследвано в малък клиничен траял с 46
жени. Общата преживяемост е била 14 месеца в сравнение с 11 месеца с химиотерапия самостоятелно. Таргетни агенти: бевацизумаб може да се прилага в условия
след прогресия след цитотоксична химиотерапия. Извършва се изпитване на бевацизумаб в комбинация с
карбоплатин и паклитаксел, а mTOR инхибитори като
Тemsirolimus се изследват при изпитвания фаза 2.

4. Лъчетерапията е индицирана за облекчаване на
симптомите, свързани с локален рецидив или далечно метастазиране. Стереотактично лъчелечение
при олигометастатични болни с белодробни лезии
или лимфни метастази е показана като възможност
за постигане на висока доза в мястото на метастазиране и в комбинация със системно лечение, което би
довело до продължителна преживяемост без прогресия. Дефинитивната лъчетерапията е индицирана при
първични тумори, които не могат да бъдат оперативно
отстранени, или при медицински противопоказания
за операция.
Прогноза и преживяемост
Факторите, свързани с прогнозата са: хистологичен
вид на тумора, размер на тумора, дълбочина на инвазията, засягане на лимфни възли и наличие на далечни метастази. От значение е и хистологичният вид
на тумора, като при І стадий ендометроидният аденокарцином 5-годишната преживяемост е 89%, при светлоклетъчния карцином също е 89%, при папиларния
карцином е 81%, а аденосквамозния – 80%. Най-добра
прогноза има аденоакантомът – 96%, серозният има
по-лоша прогноза, а сквамозноклетъчният и недиференцираният рак имат изключително агресивно поведение. Нивата на естроген и прогестерон рецептори са
обратно пропорционални на хистологичния грейдинг
и са свързани с по-дългата преживяемост. Тумори >
2 cм имат по-лоша прогноза. Общата 5-годишна преживяемост е 67%, а по стадий е както следва: стадий
I – 81% до 91%, стадий II – 71% до 79%, стадий III –
30% до 60% и стадий IV – 14% до 25%. В І стадии преживяемостта е различна в зависимост от степента на
инвазия, така при ІА стадий 5-годишната преживяемост е 93%, в ІВ стадий е 90%. При ангажиране само на
ендометриума преживяемостта е 96%, при инвазия на
миометриума до 1/3 преживяемостта е 92%, при инвазия на миометриума над 2/3 преживяемостта спада
до 50%. Особено важен прогностичен фактор е степента на диференциация на тумора. Най-добра прогноза
имат високо диференцираните форми – 95%, при умерено диференцирания рак преживяемостта е 88%, а
при ниско диференцирания едва 73%. При инвазия в
съдовото пространство, честотата на рецидивите на
заболяването е приблизително 25%. При положителна перитонеална цитология коефициентът на рецидив
на заболяването е приблизително 15%. При метастази
в аднексите рискът от рецидив е приблизително 15%.
При метастази в тазовите лимфни възли и при перитонеални метастази рискът от рецидив е приблизително
25%, а при метастази в парааорталните лимфни възли
рискът се увеличава до 40%. По-възрастните болни са
с по-лоша прогноза.
Постоперативно наблюдение
Повечето рецидиви се наблюдават през първите 3 години след първичната терапия. Насоките на NCCN
за наблюдение на рак на ендометриума след терапия
включват: анамнеза и физикален преглед, ниво на CA
125 на всеки 3 до 6 месеца в продължение на 2 години,
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а след това ежегодно. Вагинална цитология на всеки
6 месеца за 2 години, а след това ежегодно. Неотдавнашен метаанализ предполага, че PET може да бъде
полезен при локализирането и откриването на рецидив. Препоръчва се генетична консултация и изследване на пациентки на възраст < 55 години с фамилна
анамнеза и/или патологични признаци, предполагащи
синдром на Lynch, например високо ниво на MSI. Поради някои особености на персистенцията и рецидивите се обръща особено внимание на локалния статус.
Гинекологичните прегледи се извършват на 3 месеца
през първите 3 години и на 6 месеца до навършване
на 5 години след лечението. Освен ранното откриване на рецидиви с гинекологичен преглед, пациентките
следва да бъдат насочени и съм други специалисти с
цел ранна диагноза на първичната туморна множественост (млечна жлеза и колон-ректум) с мамологичен
преглед и изследване за окултно кървене от стомашно-чревния тракт.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНОТО ТЯЛО
Лъчелечението (ЛЛ) заема съществено място в комплексното лечение на ендометриалния карцином, прилага се
най-често следоперативно, дефинитивно, при иноперабилни болни поради авансирало заболяване или медицински противопоказания и рядко като предоперативно при селектирани болни. С напредване на технологиите все
по-успешно се прилага повторно ЛЛ във вече облъчван обем при рестадирани болни или стереотактично ЛЛ с
аблативен ефект при установяване на олигометастатична болест и добро общо състояние.
Възраст на болните над 55-60 г., висока степен на малигненост, наличие на лимфноваскуларна инвазия и неендометроидна хистология са предиктивни фактори за локорегионални рецидиви, далечно метастазиране, свободен
от заболяване период и обща преживяемост. ЛЛ при карцином на маточното тяло (КМТ) подобрява локалния
контрол при селектирани болни и свободната от заболяване преживяемост, без повлияване на общата преживяемост (1). Двата лъчелечебни метода – интравагинална абрахитерапия (БТ) и перкутанно ЛЛ, се очертават като
предиктивни фактори за локорегионални рецидиви и свободен от заболяване период при болните с умерен риск,
bez (2).
Резултатите в повечето проучвания са противоречиви поради преобладаващ брой болни с нисък риск за рецидиви, недостатъчна честота на високорисковите болни и хетерогенност на молекулярните подвидове на ендометриален карцином, свързани с различна прогноза и определяне на необходимост от въздържание или прилагане на
вида лъчелечение. Техниките на съвременно ЛЛ при КМТ са многообразни и прецизната селекция е решаваща
за лечебните резултати, както и за късните лъчеви усложнения и лъчево-индуцирани карциноми в областта на
малкия таз (3).
Хистопатологичните признаци на тумора стратифицират болните в пет специфични групи с различни степени на
риск (Табл. 1.), определени в проучванията на GOG 99 2004 г. (4), PORTEC 1 и 2015 г. (5, 6, 7, 8), които сравняват
болни със следоперативно наблюдение или прилагане на интравагинална БТ или перкутанно ЛЛ за таза.
Таблица 1. Хистопатологични групи на риск при КМТ
Група на риск

Показатели

Нисък риск

Ендометроиден аденокарцином, G1-2, < 50% миометрална инвазия, LVI (-)

Умерен риск

Ендометроиден аденокарцином, G1-2, ≥ 50% миометрална инвазия, LVI (-)

Умерено висок риск

Стадий I Ендометроиден аденокарцином, G3, < 50% миометрална инвазия, независимо от LVI статуса
Стадий I Ендометроиден аденокарцином, G1-2, LVI (+), независимо от дълбочината
на миометрална инвазия

Висок риск

Стадий I Ендометроиден аденокарцином, G3, ≥ 50% миометрална инвазия, независимо от LVI статуса;
Стадий II;
Стадий III без остатъчен Т;
Неендометроидни хистологии.

Авансирал и метастатичен

Стадий III с остатъчен Т или IVA или Стадий IVB

При стадиране на КМТ по-голямата част от болните – > 55%, попадат в група с нисък и умерен риск, в
умерено висок риск – 30% и едва 15% от пациентите се
определят като високорискови (9).
След първоначално лечение при 10-13% от болните се
установяват локални рецидиви, от които при 70% са
в областта на вагиналния чукан, като при 75% от тях
впоследствие се развива и далечно метaстазиране. Самостоятелно хематогенно метастазиране се открива
при около 6-10% от болните, като при неблагоприятните хистологични видове на тумора те достигат до 25%,
най-често локализирани в белите дробове, следват чер-
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нодробните, костни и мозъчни метастази (9, 10).
Общо оценено, показания за следоперативно лечение
имат главно болните с умерен и висок риск в зависимост от възрастта, стадия, степента на малигненост и
наличието или отсъствието на лимфноваскуларна инвазия и неблагоприятен молекулярен профил на тумора в последните резултати на PORTEC-2 2018 г. (8).
Най-често се прилага следоперативно интравагинална
БТ (VBT) самостоятелно за редуциране на вагинални
рецидиви или съчетана с перкутанно ЛЛ (EBRT) за
ограничаване на тазовите рецидиви, приложена със

съвременни IMRT/VMAT техники. Стартира се с интравагинална БТ (VBT), като при високорисковите
болни се предпочита по време на перкутанното ЛЛ едновременно прилагане на ХТ (ЛХЛ), базирано на платина, както и добавяне на адювантна ХТ. При болни
с контраиндикации за оперативно лечение може да се
проведе дефинитивно ЛЛ: перкутанно и интракавитарна БТ, само перкутанно ЛЛ или хормонално лечение. При гранично операбилни и добре селектирани
болни е възможно перкутанно ЛЛ в предоперативен
план (9, 11).

Изборът на следоперативно лечение се прецизира не
само с клинико-патологични фактори на риска, но
спрямо прогностични фактори – основни, допълнителни и нови, свързани с тумора, с пациента и възможностите на лечебното заведение за осигуряване
на адекватно лечение, посочени в осмото издание на
TNM класификацията 2017 г. (12) (Табл. 2). Допълнителните и нови в развитие прогностични фактори дават възможност за индивидуален подход при болните,
чийто клиничен случай не влиза в стандартните алгоритмите за ЛЛ при КМТ.

Таблица 2. Основни, допълнителни и нови (в развитие) прогностични рискови фактори при КМТ по TNM
класификацията, в сила от 2018 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Основни

Дълбочина на миометриална
инвазия
Степен на диференциация
Хистологичен вид
Лимфноваскуларна инвазия

Допълнителни

Метастази в лимфните възли
Място на далечните метастази

Нови и обещаващи

Молекулярен профил.

Следоперативно лъчелечение
При болни с нисък риск IA (ендометроиден аденокарцином, липса на инвазия в миометриума при всяко G или < 50% миометрална инвазия G1-2 и LVI(-))
се препоръчва следоперативно проследяване. Според
GEC-ESTRO handbook of Brachytherapy 2016 г. (11), при
наличие на допълнителни негативни фактори, като
инвазия в истмичната част или възраст > 55-60 г,. се
препоръчва интравагинална БТ по следните схеми: 7
Gy/3 фр./веднъж седм., 5 Gy/5-6 фр./веднъж седм., 5
Gy-5,5 Gy/3-4 фр./веднъж седм., 6 Gy/3-4 фр./веднъж
седм., които се прилагат и при болни с умерен риск.
Към основните прогностични фактори, свързани с
тумора, се подчертават възможностите на лечебното
заведение за провеждане на адекватно следоперативно лечение при КМТ. Към допълнителните фактори
се изтъква мястото на далечното метастазиране и различната прогноза, което определя показанията при
прилагане на стереотактично ЛЛ с високи аблативни
дози. Към допълнителните негативни фактори спадат: увреденото общо състояние, коморбидността и,
разбира се, обема на оперативното лечение за прецизирана селекция на болните при избор на адювантно
лечение (3). Следоперативното ЛЛ при болните в I ст.,
независимо от прилигането на интравагинална БТ или
ПЛЛ, се определя като независим прогностичен фактор за общата преживяемост, с висока корелация, при
болни без лимфна дисекция (13).

Свързани с пациента

Свързани със средата
Следоперативно лечение

Възраст > 55-60 г.
Общо състояние
Раса
Придружаващи заболявания

Обем на резекцията
Следоперативно лечение

Поради противоречиви резултати за провеждане на
перкутанното ЛЛ при болни с умерено висок риск,
вече се използват допълнителни прогностични фактори за прецизен индивидуален подход при всяка болна.
Настъпилите промени в разбирането за рака на ендометриума с откритията на Cancer Genome Atlas 2013
г. (14) за геномните характеристики на ендометроидния и серозния карциноми дават нови насоки при
стратифициране на риска и определяне вида на ЛЛ.
За ендометроидния карцином са характерни малък
брой соматичните копия SCNA (Somatic copy number
alterations SCNA), докато подобните на серозния карцином показват висока степен на SCNA, в отрицателна
зависимост с преживяемостта без прогресия. От установените 4 молекулярни подтипа на ендометроиден
карцином при 10% от болните се установява POLE –
ултрамутирал, G3, който е с много добра прогноза и
може да се въздържим от БТ. Докато при карциноми,
подобни на серозния с висока честота на соматичните
копия SCNA (Somatic copy number alterations SCNA) и
р53 мутации, се установява редуциране на периода без
заболяване поради лимфно и хематогенно метастазиране.
Като нов и обещаващ прогностичен фактор се очертава молекулярния профил на тумора, с тежест подобна
при наличие на LVI+ в тумора. Експресията на L1CAM
или мутация на туморно супресорния ген p53, определят висок метастатичен индекс, прогресия на заболяването и необходимост от прилагане на перкутанно
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ЛЛ за таза, едновременно или последователно с ХТ, за
осигуряване на висок регионален контрол и редуциране на хематогенната дисеминация (PORTEC-2 2018
г.) (8). Десетгодишните резултати за болните с умерено
висок риск и геномните промени на ендометроиден
карцином показаха по-чести тазови рецидиви, в комбинация с далечни метастази в групата с БТ – 6,3%,
спрямо 0,9%, при болните с перкутанно ЛЛ (р .004).
Наличието на р53 мутации, експресия на L1CAM и
лимфноваскуларна инвазия завишават риска от тазови рецидиви, далечни метастази и намаляват специфичната ракова преживяемост. В малката подгрупа
болни с тези неблагоприятни рискови фактори перкутанното ЛЛ осигурява по-добър тазов контрол, отколкото БТ.

Мишенни обеми при провеждане на перкутанно лъчелечение

При пациенти с висок риск на ендометроиден карцином във II ст. и стадираща лимфна дисекция, G1-2, LVI
(-) и възраст < 60 г., може да се приложи само интравагинална БТ, докато при G3 и LVI (+) се препоръчва
перкутанно ЛЛ с IMRT/VMAT техники, 46-50 Gy/1,8-2
Gy/5 х седм. и интравагинална БТ 5 Gy/2-3 фр./веднъж
седм., за намаляване на локорегионалните рецидиви
при възможност за едновременно лъче-химиолечение. В IIIА-IIIС1 ст., без остатъчно заболяване (R0), се
прилага едновременно перкутанно ЛХЛ за областта на
малкия таз с цел удължаване на безрецидивния период, подобряване на преживяемостта без прогресия и
общата преживяемост. При IIIС2 ст., след едновременно ЛХЛ за областта на малкия таз, се добавя облъчване
на парааорталните лимфни възли. Облъчването в един
обем за областта на малкия таз и парааорталните ЛВ, с
едновременно прилагане на химитерапия, е свързано с
висока локална и обща токсичност (1, 3, 9).

При следоперативно облъчване на таза се предписва
доза от 45-50 Gy, като при наличие на туморна персистенция след операцията, се повишава до 60-70 Gy, като
се препоръчва облъчване с техника на модулирано по
интензитет лъчелечение (IMRT) или обемно модулирано ротационно облъчване (VMAT) за предпазване
на околните здрави органи и тъкани от нежелано облъчване.

При пациенти с висок риск поради неендометроиден
карцином след оперативно и ПЕТ-КТ стадиране се
препоръчва при болни в I ст. и отсъствие на LVI (-) интравагинална БТ и обмисляне на адювантна химиотерапия. При болни в стадий > IB перкутанното ЛЛ се
счита като допълнение към химиотерапията, особено
при метастази в ЛВ. При карциносарком и недиференцирани тумори се препоръчват химиотерапия –едновременна или последователна с перкутанно ЛЛ.
Дефинитивно лъчелечение
При болни с контраиндикации за оперативно лечение може да се проведе дефинитивно ЛЛ по следните
схеми: интракавитарна БТ 7 Gy/6 фр./веднъж седм.,
или съчетано ЛЛ – перкутанно ЛЛ 50 Gy/25 фр./5 х
седм. и интракавитарна БТ 7 Gy/3 фр./веднъж седм.,
само перкутанно ЛЛ > 60 Gy/30 фр./5 х седм. или хормонално лечение. При гранично операбилни и добре
селектирани болни може да се обмисли перкутанно
ЛЛ в предоперативен план (1, 3, 9). Дозите за предоперативно перкутанно облъчване са 45-50 Gy, в някои
случаи може да се проведе и интракавитарна БТ в една
или две апликации до обща доза 75-80 Gy, с цел минимизиране на риска от следоперативни позитивни или
близки резекционни линии.
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Обемът за лъчелечение включва матката с първичния
тумор, ако болната не е оперирана, или туморно ложе
при оперирани болни, и долната част на общите илиачни лимфни възли, външни, вътрешни илиачни и обтураторни лимфни възли, параметриуми, горна трета
на влагалището, паравагиналните тъкани и пресакралните лимфни възли при цервикално ангажиране.
При необходимост от облъчване на парааорталните
лимфни възли може да се използва разширено поле
и обемът включва общите илиачни и парааортални
лимфни възли, като краниалната граница достига
най-малко 2 см над реналните съдове.

Следоперативната интравагинална брахитерапия за
областта на влагалищния чукан започва средно 4-6
седмици след операцията, когато е достигнато заздравяване на влагалището. Преценява се правилния
апликатор за облъчване, който трябва максимално да
изпъва влагалищните стени, без наличие на въздух,
което не е свързано с дискомфорт при болната. Счита
се, че най-често рецидивите са в горната 1/3 от влагалишния чукан, поради което обемът включва от 1/3
до 2/3 от влагалището, а дозата се предписва на 5 мм
дълбочина. След въвеждане на апликатора се правят
две спрегнати рентгенографии фас и профил или КТ
сканиране на малкия таз. При използването на рентгенографии се поставя уретрален катетър с контраст и
рентгеново контрастна ректална сонда. Облъчването
се назначава веднъж седмично в схема 6 х 5 Gy (екв. 40
Gy) или 3 х 7 Gy (екв. 36 Gy), еквивалентни на 36-40,
когато се налага провеждане само на БТ или 3 х 5 Gy
или 2 х 6 Gy при съчетаване с перкутанно ЛЛ, сумарно
60 Gy (11).
Лъчелечение при рецидиви и метастази
Groupe de Recherche FRANCOGYN 2018 г. (15) в ретроспективен анализ на 1230 болни с КМТ в 10 водещи онкогинекологични центъра проследява рецидивите в 4
групи по механизми на разпространение за период от
36 мес. Сравняват ОП в тези групи болни с локални
рецидиви (rL), лимфни метастази (rN), хематогенно,
органно ДМ (rM) и карциноматозни перитонеални М
(rC). При 18% от болните се установяват рецидиви,
като при 76% рецидивите на болестта са настъпили
по един механизъм, като при 24% метастазирането е
по-няколко механизма. Времето до поява е средно 19
мес. (0-152 мес.), като след рецидива болните преживяват средно 15 мес., като петгодишната ОП е едва 34%.
Стратифицирането на рецидивите в предложените 4

групи показва статистически значими разлики в ОП
за болните с рецидиви, настъпили по един механизъм,
срещу болни с няколко механизма, като най-незадоволителни резултати са отчетени в групата с перитонеално метастазиране (р < .001). Авторите призовават към
отчитане на рецидивите в предложените 4 групи, за да
се създадат хомогенни групи за бъдещи проучвания и
прецизиране на терапевтичните схеми.
При изолиран рецидив във влагалището след операция, без предходно ЛЛ, се препоръчва перкутанно ЛЛ
за малкия таз и интравагинална БТ. При рецидив в
тазовите лимфни възли +/- влагалищен рецидив при
необлъчени болни се препоръчва едновременно ЛХЛ
или повторно ЛЛ. При влагалищен рецидив или метастази в тазовите ЛВ, при селектирани болни преди
ЛЛ, може да се приложи системно или оперативно лечение.
Повторно ЛЛ се прилага при селектирани болни в
зависимост от периода от предходното облъчване,
общото състояние и получените дози в критичните
органи. Предпочита се стандартно фракциониране на
дозата и реализиране на обща доза без да се надхвърля
толеранса на здравите тъкани.
Няколко съобщения в литературата показват, че стереотактично ЛЛ при олигометастатични гинекологични заболявания е показано като възможност за
постигане на висока аблативна доза в мястото на метастазиране и, в комбинация със системно лечение,
да доведе до продължителна преживяемост без прогресия. След лечението Mesko S. et. all. 2017 (16) при
17% от болните установяват пълен отговор, при 34%
стабилно заболяване, при 32% отговорът е частичен и
при 17% е отчетена прогресия. Не е наблюдавана прогресия след радиохирургия за белодробни и метастази
в лимфни възли. Стереотактичното ЛЛ при внимателна селекция на олигометастатична болест и в запазено
състояние на болните е безопасно и ефективно, като в
комбинация с химиолечение би довело до продължителна преживяемост без прогресия (17).
В широко проучване през 2015 г. на няколко холандски ракови центъра, подпомогнати от датската асоциация по рака и американската по лъчелечение, върху
2554 болни с 13-годишно проследяване за втори първичен карцином в областта на таза. Анализирани са
1413 болни с +/- предоператвно облъчване 25 Gy/5
фр и тотална мезоректална ексцизия с ректален карцином, PORTEC-1 при 714 болни +/- следоперативно
перкутанно ЛЛ при КМТ по схема 46 Gy/2 Gy/23 фр., и
PORTEC-2 при 427 болни с ПЛЛ срещу интравагинална БТ за КМТ. Резултатите сочат за еднакъв процент
втори първичен карцином около 15% на 10-та и 25%
на 15 г., независимо дали е прилагано или не ЛЛ, както
при сравнение на интравагинална БТ с ПЛЛ за КМТ.
Всички преживели болни показват по-висок риск от
общата популация за втори карцином, независимо
дали е провеждано или не ЛЛ. Но с ректален или КМТ,
преживелите болни показват три пъти по-висок риск
от развитие на втори карцинома, в сравнение с обща-

та популация, като при тези с диагноза преди 60-год.
възраст рискът за втори рак нараства на 5,5. Установяват се базоцелуларен карцином на кожата, на гърдата,
белодробен и ректален карциноми, които се свързват
с начина на живот, боди мас индекс, генетични фактори, Lynch синдром и др. биологични каскади и зависимости в сравнение с общата популация (18).
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ХИМИОЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ
Ендометриалният карцином може да се класифицира
в две основни групи: тип 1 ендометроидни тумори,
които се свързват с хиперестринизъм, обезитас, характеризират се с позитивни хормонални рецептори
и добра прогноза, докато тип 2 серозни карциноми се
срещат по-често при по-възрастни жени, нямат връзка
с обезитет и се характеризират с лоша прогноза. За ендометроидните карциноми в ранен стадий е достатъчно да се провежда следоперативно само лъчелечение,
докато серозните се нуждаят от химиотерапия, както
и по-напредналите стадии на останалите хистологични субтипове. Определянето на типа ендометриален
карцином има ключово значение за провеждането на
адювантно лечение.
Оценка на риска по клинико-морфологични критерии:
•

прогностичното значение на грейдинга при карцинома на ендометриума следва да се определя съобразно хистологичния вид на тумора:

За ендометроидния аденокарцином е валидна тристепенната скала по FIGO [149], [251] която се базира на
процента солидни участъци и има както прогностично, така и предиктивно значение: G1 карциномите съдържат под 5%, G2 карциномите между 6–50 % и G3
– повече от 50 %. [233], [252]. [82]
Ендометроидният карцином степен G3 по FIGO, светлоклетъчният, недиференцираният карцином, както и
MMMT се класифицират като “high grade”.[157], [166],
[254], [253].
•

•

нерадикално отстранените тумори (R1 или R2) показват значително по-висока честота на локалните
рецидиви;
наличието на метастази в лимфните възли влошава
прогнозата. Пациентките с метастази в малкия таз
и параортално имат значително по-малка свободна
от болест и обща преживяемост в сравнение с тези,
които имат само малкотазови метастази;

•

наличието на изолирани туморни клетки или микрометастази е неблагоприятен прогностичен белег. Пациентките с микрометастази имат по-добра
свободна от рецидив преживяемост, в сравнение с
тези с макрометастази, докато между тези с изолирани туморни клетки и микрометастази няма съществена разлика;

•

рискът от метастазиране в лимфните възли нараства с размера на тумора > 4 cм, инфилтрация на
ендоцервикалната строма, инвазия в миометриума
> 50 %, инвазия в лимфни съдове, висок грейдинг и
екстраутеринно разпространение.

Оценката на риска на база морфологични характеристики при ендометриалния карцином
се определя от консенсус на European Society for

Medical Oncology (ESMO), European Society for
Radiotherapy & Oncology (ESTRO) и European Society
of Gynaecological Oncology (ESGO), [128], [129].
Рискови групи:
•

Low risk Ендометроиден ЕК, G1, G2, < 50 % инвазия в миометриума, L0;

•

Low-intermediate risk Ендометроиден EК, G1, G2,
≥ 50 % инвазия в миометриума, L0;

•

High-intermediate risk Ендометроиден ЕК, G3, <
50 % инвазия в миометриума, L0 или L1; Ендометроиден ЕК, G1, G2, L1, ≥ 50 % инвазия в миометриума;

•

High risk Ендометроиден ЕК, G3 , ≥ 50 %, инвазия в миометриума, L0 или L1, FIGO/TNM-St.II/
T2; Ендометроиден ЕК, FIGO/TNM-St.III/T3, R0;
Неендометроиден ЕК (серозен, светлоклетъчен,
недиференциран, MMMT).

Молекулярногенетична класификация
Възможностите за генетичен анализ доведоха да нова
класификация на ендометриалните карциноми. През
2013 г. Cancer Genome Atlas TCGA публикува молекулярногенетичните характеристики на ендометриалнитe карциноми от ендометроиден, серозен и смесени
субтипове. Установени са четири молекулярни субтипа:
1. POLE (ултрамутирал) с изключително висок брой на
мутациите (232 × 10−6 мутации за Mb). (POLE e каталитична субединица на ДНК полимераза епсилон и има
отношение към репликацията и репарацията на ДНК).
2. Микросателитна нестабилност
(18 × 10−6 mutations per Mb)).

(хипермутирал

3. Микросателитно стабилен – ниска честота на мутации или липса на специфичен молекулярен профил
(2.9 × 10−6 mutations per Mb).
4. Висок брой на копията SCNA (copy-number cluster
4). Докато предишните три типа са предимно ендометроидни, четвъртият е предимно серозен тип.
Маточните серозни карциноми имат сходни генетични профили с овариалния серозен карцином и
basal-like карцинома на млечната жлеза.
Четирите молекулярни субтипа имат прогностично значение, като POLE туморите имат най-добра
прогноза, а тези с висок брой на копията – найлоша.
Опитът да се изведе една по-опростена класификация със сурогатни маркери доведе да множество проучвания, включващи секвениране на екзонуклеазния
домейн на POLE и имунохистохимичното изследване
на p53 и MMR протеините. Установените констелации в голяма степен корелират с използваните
до момента клинико-патологични класификации за
оценка на риска. Наличието на анормални р53 протеини се свързва с лоша прогноза и в голям процент
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се среща при серозните карциноми.
I. Адювантна терапия
Адювантна ендокринна терапия.
Адювантната ендокринна терапия с гестагени не е показана при ендометриалния карцином.
Адювантна химиотерапия.
Приложението на адювантна химиотерапия в I и II ст.
на ендометриалния карцином е дискутабилна. Препоръчват се базирани на платина режими.
Ендометроиден или друг тип I ендометриален карцином в стадий pT1a/b G1 и G2 cN0/pN0 не е показан за
адювантна химиотерапия.
Липсват достатъчно данни за ползата от адювантна ХТ
при ендометроиден или друг тип I ендометриален карцином в ст. T1a G3 pN0.
При тип II ендометриален карцином и тип I ендометриален карцином G3 pT1b и ст. pT2 ( също pN0)
може да се обсъжда провеждане на адювантна химиотерапия поради по-високия риск от рецидив.
Пациентки с ендометриален карцином в ст. pT3 и/или
pN1 са показани за адювантна химиотерапия. (GOG
122, PORTEC 3)
Поведение при неендометроидни карциноми:

II. Терапия на локално авансирало/метастазирало
заболяване
Ендокринна терапия
Засега няма данни, потвърждаващи, че приложението
на ендокринна терапия удължава свободната от болест
или общата преживяемост. Препоръчва се терапия с
гестагени. Лечението е по-ефективно при пациентки с
позитивни PR и/или ЕR, както и при наличие на добре
или умерено диференцирани тумори (G1/G2).
Препоръчват се MPA (200 mg/d) или MGA (160 mg/d).
Тамоксифен 20 mg дневно или ароматазни инхибитори.
Химиотерапия
Предимството на един или друг режим на химиотерапия при болни с карцином на ендометриума за момента не е потвърдено. Като най-ефективни са се доказали
платиновите препарати, антрациклините и таксаните.
Комбинацията от Carboplatin и Paclitaxel се препоръчва като ефективна и с добра поносимост.
Добавянето на паклитаксел към дублета цисплатин/
антрациклин води до слабо повишаване на ефективността за сметка на значително по-тежките невропатия и неутропения и изисква поддържащо лечение с
растежни фактори – G-CSF.

Серозният и светлоклетъчният карцином на ендометриума подлежат на хирургично стадиране, включващо ЛХТ с аднексектомия, тазова лимфна дисекция,
оментектомия, перитонеална цитология. Протичат
агресивно, с кратка 5-годишна преживяемост и висок
процент на метастазиране. Адювантната, базирана
на платина химиотерапия, достоверно удължава преживяемостта в III и IV ст. на заболяването. Данни от
ретроспективни проучвания посочват полза от адювантна химиотерапия и в ранните I и II ст.

В ретроспективен анализ на 216 пациентки на
SGSG012/GOTIC004/INTERGROUP-студия Nagao et
al., докладват, че последователностите 1) Platin/Taxan
палиативно след Platin/Taxan адювантно е по-ефективна от последователността 2) Platin/Taxan палиативно
след Anthrazyklin/Platin адювантно или последователността 3) Anthrazyklin/Platin палиативно след Platin/
Taxan адювантно. Свободният от болест интервал и
общата преживяемост са след последователност 1) с 10
и 48 мес. значително по-дълги, отколкото след последователност 2) с 9 и 23 мес. и 3 u 12 след последователност 3).

Поведение при карциносаркоми:
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САРКОМ НА МАТКАТА

Начин на разпространение

Епидемиология

Саркомът най-често има хематогенно метастазиране
(бял дроб и черен дроб), но при някои хистологични
видове (като карциносарком) се наблюдава и лимфогенно метастазиране. Регионални лимфни възли
са тазовите (обтураторни, вътрешни илиачни, хипогастрални и външни илиачни, параметрални и сакрални), както и парааорталните лимфни възли.

Саркомите на матката са < 10% от злокачествените тумори при жената и възникват основно от три различни тъкани на матката. Най-чест е карциносаркомът,
който възниква в ендометриума, както и в други органи, с Мюлеров произход е и е 40%-50% от всички саркоми на матката. Лейомиосаркомът произлиза от мускулатурата на миометриума, най-често се среща при
50-годишните и е 30% от всички саркоми. Третият вид
сарком е този, който произлиза от маточната строма –
стромален сарком, и е най-рядко срещан.
Рискови фактори
Единственият доказан етиологичен фактор при 10%25% от саркомите е проведената от 5 до 25 години
преди това лъчева терапия заради бенигнени маточни кръвотечения. Повишената честота е свързана и с
приема на тамоксифен, използван за лечението на рак
на млечната жлеза, както и неговото използване за
профилактика на рака на млечната жлеза, поради повишения му естрогенен ефект върху матката. Значими
рискови фактори за саркома на матката е затлъстяването (индекс на телесна маса по-голяма или равна на
30 и наличието на захарен диабет). Късното менархе
е обратнопропорционално свързано със саркома на
матката (по-голям или равен на 15 години).
Хистология
Саркомите на матката се развиват от мезодермалните
структури – гладка мускулатура, ендометриална строма, стени на кръвоносни и лимфни съдове. Саркомите се делят на чисти – представени от мезодермални
елементи, и смесени – с включени мезодермални и
епителни елементи. От друга страна, те се разделят на
хомоложни и хетероложни, в зависимост от това дали
малигнените мезодермални елементи са нормално
представени в матката. От практическа гледна точка
най-често се срещат лейомиосаркомът, ендометриалният стромален сарком, карциносаркомът и смесеният мезодермален сарком, известен още като Мюлеров
сарком.
1. Чисти саркоми, хомоложен вид: лейомиосарком и
стромален сарком (ендолимфатична стромална миоза
и ендометриален стромален сарком).
2. Чисти саркоми, хетероложен вид са: рабдомиосарком, хондросарком, остеосарком, липосарком, ангиосарком.
3. Смесен сарком, хомоложен вид, е карциносарком.
4. Смесени саркоми, хетероложен вид – смесен мезодермален Мюлеров сарком. Световната здравна организация определи карциносаркомът като смесен мезодермален сарком или Мюлеров тумор, но по своята
биологична характеристика той е по-близък до карциномите на ендометриума (поява в менопаузата, етиология, метастазиране и др.), поради което все по-често
се лекува като карцином.
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Клиника
Първоначално саркомът на матката не дава характерни признаци. Най-често се установява тумор в коремната кухина, който дори пациентката сама опипва.
При наличието на миома на матката, която е следена,
се констатира бърз растеж на тумора. Понякога саркомите развиват много големи размери и тогава се
появява клиника от притискане на съседни органи.
Кървенето в менопауза или обилното, нерегулярно
вагинално кървене са най-чести симптоми, насочващи към диагнозата. Степента на болката в областта
на таза, както и гениталното кървене зависят от хистологичния вид на тумора, стадия на заболяването и
наличието на далечни метастази. Клиничната картина
зависи и от това, в каква посока е локорегионалното
разпространение. Понякога първият симптом е този
на метастазата.
Диагноза
Диагностиката включва: анамнеза, оглед с вагинален
спекулум, вагиноабдоминален преглед и ректоабдоминален преглед. Всички жени в постменопауза с вагинално кървене трябва да бъдат изследвани за сарком
на матката. Първата и най-важна диагностична процедура е сепарирано пробно абразио под анестезия на
цервикалния канал и маточната кухина с хистологично изследване. Карциносаркамът се диагностицира
най-често предоперативно (93,5%), докато при лейомиосаркома в 65% от случаите операцията е била заради миома на матката и едва следоперативно е поставена хистологичната диагноза. При ендометриалния
стромален сарком този процент и 75%.
Лабораторни изследвания
Пълна кръвна картина, биохимични изследвания, тестове за чернодробна и бъбречна функция, туморен
маркер Са 125, който е положителен в 75% от случаите. Предоперативната стойност на CA125 е маркер за
извънматочно разпространение и дълбока инвазия в
миометриума при пациентки с карциносарком. При
изследване на туморните маркери CA 125, CA 19-9, CA
15-3 и CEA предоперативно и следоперативно е установено, че при напреднали процеси има повишаване
на стойностите на маркерите, като CA19-9 е по-често
при случаите на хетероложен сарком.
Ехографски и радиологични изследвания
За определяне размера на тумора се използва абдоминална или трансвагинална ехография, както и 3D доплер. С цел определяне на разпространението на тумортния процес и с оглед изключване на хидронефро-

за и обструкция на уретерите, от тумора се използват цистоскопия, венозна урография, изотопна нефрография,
ректоскопия, контрастно изследване на стомашно-чревния тракт, долна директна лимфография. За установяването на далечни метастази имат място рентгенография на бял дроб, рентгенография и сцинтиграфия на костите. За локално разпространение на процеса, както и за далечни метастази с висока диагностична стойност, се
използват CT, MRI, PET/CT.
Стадиране
Въз основа на клиничната находка и направените изследвания се определя TNM и FIGO стадия, като се използва
международната класификация TNM/FIGO. В последната 8-ма ревизия на TNM (Таблица 1) e представено стадирането и по FIGO. Стадиращата система включва 3 класификации – за лейомиосаркома и за ендометриалния
стромален сарком, за аденосарком, и за карциносарком – идентична на стадирането на ендометриалния карцином.
Таблица 1. Стадиране по TNM и FIGO на саркома на матката (лейомиосарком, ендометриален стромален
сарком, аденосарком и карциносарком)
ЛЕЙОМИОСАРКОМ, ЕНДОМЕТРИАЛЕН СТРОМАЛЕН САРКОМ
TNM

FIGO

TNM

Тялото на матката

FIGO

Тялото на матката

T1

Тумор, ограничен в тялото на матката

I

Тумор, ограничен в тялото на матката

T1a

Тумор до 5 см в най-големия си диаметър

IA

Тумор до 5 см в най-големия си диаметър

T1b

Тумор, повече от 5 см в най-големия си
диаметър

IB

Тумор, повече от 5 см в най-големия си диаметър

T2

Тумор извън матката, разпространява се
в таза

II

Тумор извън матката, разпространява се в
таза

T2А

Туморът инфилтрира аднексите

IIA*

Туморът инфилтрира аднексите

T2B

Туморът инфилтрира други тъкани на таза

IIB

Туморът инфилтрира други тъкани на таза

T3

Туморът инфилтрира тъкани в абдомена

III

Туморът инфилтрира тъкани в абдомена

T3А

Едно място

IIIA

Едно място

T3B

Повече от едно място

IIIB

Повече от едно място

N1

Позитивни лимфни възли

IIIС

Метастази в тазовите и/или парааорналните лимфни възли

T4

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур или ректума

IVA

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур или ректума или чревната лигавица

M1

Далечни метастази

IVB

Далечни метастази или метастази в ингвиналните лимфни възли

АДЕНОСАРКОМ
TNM

FIGO

TNM

Тялото на матката

FIGO

Тялото на матката

T1

Тумор, ограничен в матката

I

Тумор, ограничен в матката

T1a

Тумор, ограничен в ендометриума/ендоцервикса

IA

Тумор, ограничен в ендометриума/ендоцервикса

T1b

Тумор, инфилтриращ до половината от
миоменриума

IB

Тумор, инфилтриращ до половината от миоменриума

T1с

Тумор с инфилтрация на половината или
повече на миометриума

IС**

Тумор с инфилтрация на половината или
повече на миометриума
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T2

Тумор извън матката, разпространява се
в таза

II

Тумор извън матката, разпространява се в
таза

T2А

Туморът инфилтрира аднексите

IIA*

Туморът инфилтрира аднексите

T2B

Туморът инфилтрира други тъкани на таза

IIB

Туморът инфилтрира други тъкани на таза

T3

Туморът инфилтрира тъкани в абдомена

III

Туморът инфилтрира тъкани в абдомена

T3А

Инфилтрация на едно място

IIIA

Инфилтрация на едно място

T3B

Повече от едно място

IIIB

Повече от едно място

N1

Позитивни лимфни възли

IIIС

Метастази в тазовите и/или парааорналните лимфни възли

T4

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур или ректума

IVA

Инфилтрация на мускулатурата на пикочния мехур или ректума или чревна лигавица

M1

Далечни метастази

IVB

Далечни метастази или метастази в ингвиналните лимфни възли

КАРЦИНОСАРКОМ
Стадира се като карцином на ендометриума
Забележка: * Синхронен тумор на матката и яйчниците, в съчетание на ендометриоза, следва да се класифицира като самостоятелен първичен тумор.
** Няма стадии IС при лейомиосарком и ендометриален стромален сарком. Окончателното стадиране е патологоанатомично – следоперативно чрез p-TNM и FIGO класификационните системи.
Прогностични фактори
Прогнозата при сарком на матката преди всичко зависи от стадия и на второ място от хистологичния вид
на тумора. Митотичният индекс също има голямо
значение за прогнозата. В случаите на карциносарком
рискът от метастази зависи от наличието на тумор в
истмуса или маточната шийка, лимфноваскуларната
инвазия, светлоклетъчната хистология или серозната
такава, G2 и G3. Към тях добавянето на разпространение към аднексите, метастази в лимфните възли, размера на тумора, позитивната перитонеална цитология
и дълбочината на инвазия на миометриума намалява
периода без прогресия на заболяването. При лейомиосаркома размерът на тумора е най-важният прогностичен фактор. Така тумори с размер над 5 см имат
лоша прогноза. Независимо от това митотичният индекс е единственият фактор, свързан със светлия период до прогресия на заболяването. Така при лейомиосаркома прогнозата е свързана с размера на тумора и
митотичния индекс. Лейомиосоркомът е по-агресивен
от другите саркоми. Лейомиосаркомът и ендометриалният стромален сарком са в различни прогностични
групи. При І стадии на ендометриалния стромален
сарком прогнозата е свързана с митотичния индекс и
клетъчната некроза в тумора. При аденосаркома единственият хистопатологичен прогностичен фактор е
клетъчната некроза в тумора. При смесените саркоми
хомоложният има по-добра прогноза по сравнение с
хетероложния. При хомоложните и хетероложните
видове, когато саркоматозната компонента е добре
диференцирана, болните имат значително по-дълъг
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светъл период, отколкото тези с умерено и ниско диференцирани. Честотата на рецидивите е 44% за хомоложните и 63% за хетероложните тумори.
Лечение
Лечебната тактика зависи от стадия на заболяването,
хистологичния вид на тумора, локалното разпространение на процеса и общото състояние на болната.
Лечебната тактика се определя от екип специалисти:
онколог-гинеколог, лъчетерапевт и химиотерапевт.
Хирургичният метод е основен. Адювантната терапия
се е променила от лъчева терапия на химиотерапия
през последните десетилетия, без промяна в преживяемостта.
Хирургичен метод: оперативният обем зависи от хистологичния вид на тумора и степента на разпространение на заболяването. Операцията често е основно
средство за диагноза (например операция по повод
на миома на матката) и е първично лечение за всички пациенти със сарком на матката. Ако диагнозата
е известна предоперативно, обемът на операцията се
планира предварително. Извършва се абдоминална
хистеректомия, двустранна салпингооофоректомия и
тазова и селективна парааортална лимфна дисекция.
Взема се цитология от коремната кухина и се извършва оглед на диафрагмата, оментума и горната част на
корема.
Лъчетерапевтичният метод се прилага за локален контрол. Трябва да се има предвид слабата лъчечуствителност на някои хистологични видове като лейомиосар-

ком, остеосарком и хондросарком. При лейомиосаркома провеждането на лъчетерапия за осъществяване на
локален контрол следва да бъде индивидуализирано,
съобразно интраоперативната находка и наличните
рискови фактори, като размер на тумора, дълбочина
на инвазията в миометриума и резекционните линии.
Химиотерапия се прилага при локално авансирало
или метастазирало заболяване. Прилага се адювантна химиотерапия с Doxorubicin, Ерirubicin, Ifosfamid,
Сisрlаtin, Dасаrbazin като монотерапия и комбинации
от тях. Мястото на неоадювантната химиотерапия все
още е дискутабилно при този вид тумори с гранична
лекарствена чувствителност. Мястото на адювантната
химиотерапия при лейомиосаркома и недиференцирания сарком (HGUD) в ранните стадии на заболяването
е неуточнено. Провеждането ѝ би могло да се обсъжда при ниско диференцирани тумори с оглед големия
риск от развитие на далечни метастази. Ефективен
като монотерапия е доксорубицинът. При рецидивирало и метастазирало заболяване е уместно приложението на таксани (доцетел, евентуално в комбинация с
гемцитабин), ифосфамид, дакарбазин, доксорубицин.
При претретирани пациенти трабектидинът има шанс
за увеличаване на преживяемостта.
Хормонотерапията се прилага при ендометриалния
стромален сарком. Хормонотерапията се провежда основно с гестагени – мегестрол ацетат и медроксипрогестерон. Други терапевтични възможности са тамоксифенът, ароматазните инхибитори, LH-RН агонистите. При пациентки в I ст. се препоръчва наблюдение.
От II до IV ст. следва да се обсъди провеждането на
адювантна хормонотерапия. Адювантната радиотерапия е дискутабилна. Счита се, че подобрява локалния
контрол, без значим ефект върху преживяемостта.
Бавният ход на заболяването и дългият светъл период без прилагане на адювантно лечение не подкрепят
стандартното ѝ приложение. Според алгоритъма на
National cancer institute (USA) 2012 лечението се определя от стадия.
Стандартни опции за лечение на сарком на матката І и
ІІ стадии е хирургия (тотална абдоминална хистеректомия, двустранна салпингооофоректомия и тазова и
селективна парааортални лимфна дисекция) + лъчетерапия за таза, или + адювантна химиотерапия, или +
адювантна лъчетерапия.
Стандартни опции за лечение на сарком на матката ІІІ
стадии е хирургия (тотална абдоминална хистеректомия, двустранна салпингооофоректомия и тазова и селективна парааортални лимфна дисекция и резекция
на туморното разпространение) + лъчетерапия за таза
или + адювантна химиотерапия. Прилагат се cisplatin,
doxorubicin и ifosfamide. При пациентки с карциносарком прилагането на ifosfamide е дало отговор при
32,2%, а при болните с лейомиосарком в 17,2%. Комбинацията на cisplatin и paclitaxel при карциносарком
също е обнадеждаваща.
Стандартни опции за лечение на сарком на матката ІV

стадий. В момента няма стандартно лечение за пациенти в IV стадий. Тези пациенти трябва да бъдат включени в текущо клинично изпитване. Установено е, че
полученият отговор е различен при болните с лейомиосарком и карциносарком. Така при напреднал туморен процес се прилага doxorubicin, докато cisplatin
няма ефект при лейомиосарком.
Лечение на рецидиви и метастази
При 52% от пациентите са установени рецидиви, като
48% от тях са били в III и IV стадии. При болните с
карциносарком палиативната лъчетерапия има място,
както и високи дози хормонотерапия с прогестерон се
прилага при стромален сарком. След морцелация на
миома са установени повече рецидиви, отколкото след
стандартна хистеректомия, което дава повод да се препоръча адекватна хирургия при болните със сарком на
матката. При възможност за оперативно отстраняване
на рецидива се предприема операция. Оперативно се
отстраняват и единичните метастази в коремната кухина и белия дроб. Препоръчва се операция за белодробните метастази и хормонална терапия при болни с
ендометриален стромален сарком.
Прогноза и преживяемост
Саркомите на тялото на матката имат лоша прогноза. Петгодишната преживяемост зависи от стадия на
заболяването и от хистологичния вид на тумора. При
първи стадий тя достига 50-60%, докато при напредналите стадии намалява до 20%. Най-добра прогноза
има лейомиосаркомът и особено случаите на сарком
в миом, където може да се наблюдава и 100% преживяемост. Общата 5-годишна преживяемост при саркомите е 43%. Честотата на рецидивите за всички случаи на мезодермален Мюлеров сарком е 53%, а при
лейомиосаркома е 71%. Локалните рецидиви в таза
са 21% в случаите на мезодермален Мюлеров сарком
и 14% в случаите на лейомиосарком. Проучване, което включва болни с лейомиосарком, карциносарком,
ендометриален стромален сарком (HGESS), аденосарком и неуточнен сарком, е установило, че 5-годишната преживяемост е по-добра при болните, лекувани с
операция и лъчетерапия, по сравнение с болните, които са лекувани само с операция. Адювантната терапия
подобрява преживяемостта при болните в ІІ-ІV стадии. По наши данни, базирани на проучване, включващо 73 болни със сарком на матката (лейомиосарком,
ендометриален стромален сарком, карциносарком и
смесен Мюлеров тумор), установихме, че общата 3-,
5- и 10-годишна преживяемост е, респективно, 43,6%,
36,2% и 23%.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ
Епидемиология
Ракът на яйчниците е третото най-разпространено злокачествено гинекологично заболяване и е водеща причина
за смърт от рак при жените. Рискът от развитие на епителиален рак на яйчниците (EOC) е приблизително 1 на
70 (1,4%). Той може да достигне до 60% и 30% при пациенти с BRCA1 и BRCA2 мутации. По-голямата част от
EOC (75%) са диагностицирани в напреднал стадий (III/IV). За България заболяемостта е 22,4 на 100 000 жени,
при световен стандарт – 12,0 на 100 000 жени, а смъртността е 11,9 на 100 000 жени. По данни на НРР през 2015 г.
новозаболелите болни са 827, а починалите са 457.
Рискови фактори
Напреднала възраст, анамнестични данни за рак на гърдата, наследствена анамнеза за овариален карцином,
BRCA 1 и 2 мутации, синдром на Lynch, ранно менархе, късна менопауза, безплодие, поликистозен овариален
синдром, ендометриоза. Фактори на околната среда като: затлъстяване, поради висок прием на висококалорична
храна, продължителен контакт с талк, тютюнопушене – за муцинозния овариален карцином. Най-общо според L.
Mining и N. Colombo рисковите и прогностичните фактори могат да се представят като позитивни и негативни
(Таблица 1).
Таблица 1. Рискови фактори
Позитивни фактори

Негативни фактори

Контрацептиви

Фамилна/генетична анамнеза

Прогестини

Не раждали

Кърмене

Беплодие

Бременност

Рак на млечната жлеза в анамнезата

Лигиране на маточните тръби

-

Профилактика

Хистология

Употребата на перорални контрацептиви е защита
срещу епителния овариален карцином за общата популация. Повишаване на продължителността на употребата е свързана с по-голямо намаление на риска
от епителен овариален карцином. Доказано е, че салпингоофоректомията намалява риска от овариален
(тубарен) перитонеален рак при жени с висок риск до
по-малко от 5% през целия живот и се препоръчва за
високорисковите жени, с фамилен синдром на рак на
яйчниците и/или BRCA1/2 мутации, но не се препоръчва при жени със среден риск. Доказано е, че салпингоофоректомията намалява риска от рак на гърдата до 50% при пациенти с BRCA1/2 мутации.

Злокачествените тумори на яйчника се отличават с голямо разнообразие в морфологично отношение, както
и със значителни различия между морфологичната и
биологичната характеристика.

Скрининг
На пациентите със синдром на фамилен рак на яйчника и носители на BRCA 1/2 мутации, които не са подложени на салпингоофоректомия, може да се предложи скрининг, състоящ се от преглед, трансвагинална
ехография и кръвен тест за CA-125 на всеки 6 месеца,
започващ на възраст между 30 и 35 години или 5 до
10 години по-рано, отколкото най-ранната възраст на
първата диагностика на епителен овариален карцином в семейството. Няма данни, доказващи преживяемостта в полза на скрининга на пациенти с висок
риск. Жени от високорискови семейства, при които не
са установени вредни мутации (BRCA 1/2, Lynch синдром-свързани гени) се третират подобно на тези, при
които е идентифициран генетичен риск.

А. Епителни овариални карциноми
Епителните тумори (карциноми) представляват 90%
от всички злокачествени заболявания на яйчниците.
Съгласно класификацията на СЗО се различават 6 големи хистологични типа овариални тумори: серозен,
муцинозен, ендометроиден, светлоклетъчен, преходноклетъчен и сквамозен (Бренеров тумор). Всеки тип
се подразделя в три категории с различна прогноза:
доброкачествени тумори, злокачествени и тумори с
гранична малигненост (“borderline” саnсеr). Съгласно
FIGO са налице три степени на диференциация в зависимост от процента на солиден растеж върху папиларните и жлезни компоненти (5% – висока, 5%-50%
– умерена, >50% – ниска). До 95% от болните в стадий
III-IV са със серозни карциноми. Серозните карциноми имат типична папиларна и микропапиларна архитектоника. Тази ниска степен на малигненост има
ниска митотична активност, подобно на туморите с
гранична малигненост. Ендометроидният карцином е
втори по честота подтип – около 10% от овариалните
карциноми, докато светлоклетъчният представлява
около 5% от тях.
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Епителния овариален карцином включва два типа:
1. Туморите тип I са с нисък клас серозен и ендометроиден, муцинозен и карцином от преходни клетки. Туморите тип I обикновено проявяват нискостепенни
хистопатологични признаци и изглежда, че възникват от добре изразени яйчникови прекурсорни лезии.
Нискостепенните серозни и муцинозни карциноми
могат да прогресират от съответни серозни или муцинозни цистаденоми с граничен или нисък злокачествен потенциал. Туморите тип I могат също да се
развият от ектопична ендометриоза в яйчника или
перитонеалната повърхност, даващи нискостепенни
ендометриоидни карциноми. Приблизително 67% от
нискостепенните серозни ракови заболявания носят
онкогенни мутации в BRAF и KRAS. Тези неоплазми
могат да имат бавно развитие. Около 80% от муцинозния рак на яйчниците имат KRAS мутации.
2. Туморите тип II включват високостепенен серозен
карцином, високостепенен ендометроиден карцином
и недиференциран карцином. Почти всички тумори от тип II са свързани с аномалии в TP53, които са
най-често срещаните мутации. Ракът тип II е по-агресивен и по време на диагнозата се установява карциноза на перитонеума.
Б. Неепителни овариални карциноми
Останалите 10% от злокачествените заболявания на
яйчниците са стромални и герминативноклетъчни.
Стромалните тумори произхождат от стромата на яйчника или мезенхима и включват грануларни клетки и
клетки на Sertoli-Leydig. Грануларноклетъчните тумори представляват 70% от стромалните тумори и могат
да произвеждат естроген. Sertoli-Leydig клетъчните
тумори (андробластом) могат да произведат тестостерон. Към герминативноклетъчните малигнени тумори, които са силно агресивни, спадат: дисгерминомът,
ендодермалният синусов тумор (тумор на Teilum), тератокарциномът и редкият хориокарцином на яйчника. Те се третират подобно на рака на тестисите.
В. Метастатични тумори на яйчника и т.н. Крукенбергови тумори
Те са метастатична изява на карцином със слузообразуване, развиващ се обикновено в гастроинтестиналният тракт – стомаха (Крукенбергов тумор), ректума,
млечната жлеза и генитоуринарната система (ендометриума). Съгласно класификацията на СЗО за определяне на един тумор като Крукенбергов е необходимо
да отговоря на следните условия: 1. Наличие на клетки
тип „пръстен с камък“, продуциращи муцин; 2. Наличие на стромална инвазия и 3. Саркоматозна пролиферация на стромата на яйчника.
Начин на разпространение
Разпространяването на процеса се извършва предимно чрез прорастване в съседни органи и чрез дисеминация в коремната кухина чрез асцитната течност, която съдържа туморни клетки. Възможно е лимфогенно
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метастазиране. Регионални лимфни възли са тазовите
(обтураторни, вътрешни илиачни, хипогастрални и
външни илиачни, параметрални и сакрални), както
и парааорталните лимфни възли. Възможно е и хематогенно метастазиране. Далечните метастази са тези
извън абдомена (супраклавикуларните лимфни възли,
бял дроб, мозък).
Клиника
В ранния стадий на болестта има леки оплаквания и
симптоми. Когато туморът нарастне над 10 см, симптомите са: притискане на пикочния мехур с често
уриниране, притискане на ректума и затруднена дефекация. При хормонално зависимите тумори може
да се появи дисфункционално маточно кървене. При
рутинен гинекологичен преглед, включващ абдоминална или трансвагинална сонография, може да се
диагностицира рак на яйчника в ранен стадий. При
70%-80% от болните заболяването се открива в напреднал стадий (ІІІ -IV). В авансиралия стадий на заболяването пациентите имат повече симптоми, като
водещ е асцита и големите туморни маси, изпълващи корема, увеличаване обиколката на корема. Тези
симптоми са обикновено късни и твърде неспецифични, болните се насочват към гастроентеролог и едва
по-късно към гинеколог. Често първите симптоми са
на чревна обструкция, вследствие на компресия от
интраабдоминални туморни маси. В част от случаите
има плеврален излив. Може да се появи затруднение
в дишането при наличие на плеврален излив. В много
напреднал стадии се наблюдава развитието на илиус,
гадене, повръщане, кахексия и др.
Диагноза
Диагностиката включва: анамнеза, оглед с вагинален
спекулум, вагиноабдоминален преглед и ректоабдоминален преглед. С цел определяне на размера на тумора
се използва трансвагиналната и абдоминална ехография в това число и 3D доплер и Power Doppler. За определяне на разпространението на тумортния процес
и с оглед изключване на тумор на стомашно-чревния
тракт се използват фиброколоноскопия, ректоскопия,
гастроскопия и рентгеново изследване на чревен пасаж. Цистоскопията се извършва с оглед изключване
на инфилтрация на пикочния мехур. За установяването на далечни метастази има място рентгенографията
на бял дроб. За локално разпространение на процеса,
както и за далечни метастази с висока диагностична
стойност, са MRI, PET/CT и CT и сцинтиграфията.
Серумни биомаркери: CA-125 е гликопротеин с висока
молекулна маса и маркер за възстановяване на епителната тъкан от овариални, ендоцервикални, ендометриални, перитонеални, плеврални, белодробни и гръдни
епители. CA-125 се увеличава с ~ 50% в ранните стадии
и > 90% в напреднали стадии на епителен рак на яйчника. Той е увеличен най-често при серозен карцином.
Human epydidimis protein 4 (HE4) е гликопротеин, който също се експресира в някои EOC. Увеличава се в >
50% от туморите, при които не се експресира СА-125.

При туморите с гранична малигненост серумните концентрации на CA125 и CA72-4 са променени по сравнение със здравите жени, но само CA125 корелира със
стадия на тумора по време на първоначалната диагноза
и се увеличава при наличието на асцит, перитонеални
метастази и ендометриоза. CA125 се използва в съчетание с CA19-9 за увеличаване на чувствителността на
изследването. CA125 се използва в съчетание с CA153 за диференциална диагноза между доброкачествени
и злокачествени тумори. При муцинозните тумори е
от полза изследването на CA125 в съчетание с CEA,
CA19-9 и CA72-4. Проследяването на болните с муцинозни карциноми се извършва с комбинация от CEA и
CA125. Чрез имунохистохимия CEA може да бъде полезен при Бренеровия тумор. При 20 % от случаите с
рак на яйчника липсва експресия на антигена CA125 –
Mesothelin и HE4 показват най-висока специфичност.
При неепителните тумори (герминативноклетъчните
тумори) се използват β – ЧХГ и ά- фетопротеин. Между всички тумори на яйчниците, единствено туморите
от зародишните клетки с хорионна компонента произвеждат високи нива на β – ЧХГ. Туморният маркер
ά-фетопротеин се използва при ендодермалния синусов тумор и при ембрионалния карцином, както и за
предсказване на наличие на елементи на yolk sac при
смесените герминативноклетъчни тумори. ά-фетопротеин е повишен при ендодермалния синусов тумор в
100%, при незрелите тератоми в 62% и при дисгерминомът в 12%.
Диференциална диагноза на туморните формации в
абдомена
За разлика от останалите гинекологични локализации, където туморните процеси могат да се видят,
да се опипат и с пряк достъп да се вземе биопсия за
хистологично изследване, при туморните формации
на яйчника тези улеснения отсъстват. Туморните формации в абдомена (ТФА) са предизвикателство, което
следва да бъде посрещнато адекватно, и да се определи правилната диагностична и лечебна тактика. Всяка
година около 13% от експлоративните лапаротомии
заради туморни ТФА се извършват заради овариален
карцином, като при пременопаузалните жени в 10% от
случаите на ТФА са малигнени тумори, а при постменопаузалните жени този процент е 20%. Разработиха
risk of malignancy index (RMI), при който се използва
ехографията, менопаузалния статус на пациентката и серумното ниво на CA 125. Чувствителността на
метода е 88%, а специфичността е 74% и се използва
рутинно в практиката. Друг индекс, които се използва, е OVA1. Този панел включва CA 125 и 4 биомаркера (apolipoprotein A-1, transthyretin, transferin и β2microglobulin). Този мултивариантен индекс може да
включва, освен ехография и менапаузален статус, и 5
биомаркера, като 2 от тях са триглицеридите и ревматоидният фактор. В ръцете на онкогинеколозите този
панел увеличава чувствителността от 78% на 98%, но
намалява специфичността от 75% на 26%. ROMAINDEX e качествен серумен тест, който комбинира
НЕ4, СА125 и менопаузалния статус. Изследването на
ROMA-INDEX е индицирано при жени над 18-годиш-

на възраст. ROMA се използва за определяне риска от
злокачествено заболяване при жени с аднексиални туморни формации и за стратификация на риска, спазвайки следните алгоритми:
– пременопаузален: прогностичен индекс (PI) =
−12.0+(2.38 × LN (HE4)) + (0.0626 × LN (CA125));
– постменопаузален: PI = −8.09+(1.04 × LN (HE4)) +
[0.732 × LN (CA125)).
Прогнозирана вероятност: (PP) = 100 × exp (PI)/(1+exp
(PI)). Използват се следните стойности на ROMA: при
пременопаузални жени – PP 12.5% = висок риск за откриване на епителен овариален карцином, PP < 12.5%
= нисък риск; при постменопаузални жени – PP 14.4%
= висок риск за откриване на епителен овариален карцином, PP < 14.4% = нисък риск. Скоровата система
ROMA показва отлични диагностични възможности
за детекция на епителния овариален карцином при постменопаузалните жени, но не и при пременопаузалните пациентки. Чувствителността на туморния маркер при рак на яйчника е 79,3% за HE4, 82,9% за CA 125
и 90,1% за ROMA. Двата туморни маркера HE4 и CA
125 корелират със стадия на тумора и хистологичния
тип, най-ниски са концентрациите им при муцинозен
карцином. Разработен е risk of ovarian cancer algorithm
(ROCA), който се базира на възрастта на болната и
профила на CA125. При пациентките с нормален риск
CA125 се изследва 1 път годишно. При среден риск
CA125 се изследва 1 път на 3 месеца, като се добавя
и трансвагинална ехография. При болни с висок риск
(множествена фамилна анамнеза за рак на млечната
жлеза и рак на яйчника), освен изследването на CA125
и трансвагинална ехография, се извършва и консултация с онкогинеколог.
Алгоритъм на диагностична процедура при жени, суспектни за епителен овариален карцином:
•

анамнеза за настоящето заболяване и изследване
на комплекса от гореспоменатите симптоми;

•

гинекологична анамнеза;

•

физикално изследване и цитонамазка;

•

пълни лабораторни изследвания + СА 125 ( HE4);

•

Beta-HCG – да се използва, за да се изключи бременност, AFP;

•

визуализиращи техники:

1. трансвагинална ехография.
2. СТ с контраст.
3. графия на гръдния кош
През последните години с диагностична цел се използва лапароскопия с биопсия. Лапароскопската техника
се използва от гинеколози-онколози за определяне на
резектабилността при напреднал овариален карцином.
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Стадиране
Актуална към 2019 г. е ревизираната класификация на Международната федерация по акушерство и гинекология
(FIGO) от 2014 г, както и TNM стадирането (8-ма ревизия), (Таблица 2). Класификацията се отнася за злокачествени неоплазми на яйчниците, както на епителиални, така и на тези със стромален произход, включително на
злокачествени заболявания с гранична малигненост или с нисък злокачествен потенциал.
Таблица 2. Стадиране по TNM и FIGO на карцином на яйчника
TNM

FIGO

TNM

Яйчник

FIGO

Яйчник

T1

Тумор, ограничен в 1 или 2 яйчника

I

Тумор, ограничен в 1 или 2 яйчника

T1a

Тумор, ограничен в 1 яйчник, цяла
капсула, отсъствие на тумор по
капсулата, отсъствие на туморни
клетки в смива

IA

Тумор, ограничен в 1 яйчник, цяла
капсула, отсъствие на тумор по
капсулата, отсъствие на туморни
клетки в смива

T1b

Тумор, ограничен в 2-та яйчника,
цяла капсула, отсъствие на тумор по
капсулата, отсъствие на туморни клетки в
смива

IB

Тумор, ограничен в 2-та яйчника,
цяла капсула, отсъствие на
туморни клетки в смива

T1с

Тумор, ограничен в 1 или 2 яйчника,
с наличие на едно от следните:
руптурирала капсула, наличие на
тумор на повърхността, туморни
клетки в асцита или смива

ІС

Тумор, ограничен в 1 или 2 яйчника,
с наличие на едно от следните:
руптурирала капсула, наличие на
тумор на повърхността, туморни
клетки в асцита или смива

T1с1

Руптура на капсулата по време на
операцията

ІС1

Руптура на капсулата по време на
операцията

T1с2

Руптура на капсулата преди операцията
или наличие на тумор по капсулата

ІС2

Руптура на капсулата преди операцията
или наличие на тумор по капсулата

T1с3

Туморни клетки в асцита или смива

ІС3

Туморни клетки в асцита или смива

T2

Туморът обхваща 2 яйчника и
преминава в таза

II

Туморът обхваща 2 яйчника и
преминава в таза

T2а

Инвазия (и) имплантиране на матката и/
или маточната тръба (и), със или без
туморни клетки в асцита или в смива

ІІА

Инвазия (и) и имплантиране на матката и/
или маточната тръба (и)

T2b

Инвазия в други органи на таза и в
червата, с или без туморни клетки
в асцита или в смива

ІІВ

Инвазия в други органи на таза

T3 и/
или N1

Тумор, ангажиращ 1 или 2 яйчника,
с микроскопски установени
перитонеални метастази извън таза
и/или метастази в регионалните
лимфни възли

III

Метастази в регионалните
лимфни възли и/или микроскопски
установени перитонеални метастази извън таза

N1

Метастази в лимфни възли

IIIA1

Само метастази в лимфни възли

N1а

Метастази в лимфни възли до 10 мм

IIIA1i

Метастази в лимфни възли до 10 мм

N1b

Метастази в лимфни възли над 10 мм

IIIA1ii

Метастази в лимфни възли над 10 мм

T3а
всяко
N

Микроскопски метастази извън таза,
включващи и инфилтрация на черва с или
без метастази в лимфни възли

IIIA2

Микроскопски метастази извън таза,
включващи и инфилтрация на черва с или
без метастази в лимфни възли
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T3b
всяко
N

Макроскопски перитонеални
метастази извън таза до 2 см в
най-големия си диаметър, включващи и инфилтрация на черва с или без
метастази в лимфни възли

IIIB

Макроскопски перитонеални
метастази извън таза до 2 см в
най-големия си диаметър, включващи
и инфилтрация на черва и капсулата на
черен дроб и слезка с или без метастази в
лимфни възли

T3с
всяко
N

Макроскопски перитонеални
метастази извън таза, повече от 2 см
в най-големия си диаметър, с инфилтрация
на тумора по капсулата на черния дроб или
слезката с или без метастази в лимфни възли

IIIС

Макроскопски перитонеални
метастази извън таза, повече от 2 см в
най-големия си диаметър, с инфилтрация
на тумора по капсулата на черния дроб
или слезката с или без метастази в лимфни
възли

M1

Далечни метастази (изключват се
метастазите в абдомена)

IV

Далечни метастази (изключват се
метастазите в абдомена)

M1а

Наличие на ексудат в плеврата с
туморни клетки

IVА

Наличие на ексудат в плеврата
с туморни клетки

M1b

Паренхимни метастази или метастази
извън абдомена и метастази в
ингвинални лимфни възли или други
извън коремната кухина

IVВ

Паренхимни метастази в черния дроб или
слезката или метастази извън абдомена
и метастази в ингвинални лимфни възли
или други извън коремната кухина

Забележка: Тумори, които иначе биха могли да се класифацират като I стадии, но участват с плътни сраствания, следва да се определят II стадии, тъй като хистологично е доказано, че туморните клетки присъстват в
срастванията. Метастазите по капсулата на черния дроб са Т3 (стадии ІІІ метастази в паренхима на черния
дроб са М1) стадии ІV. Наличието на ексудат в плеврата с туморни клетки е М1/стадии ІV. Окончателното
стадиране е патологоанатомично – следоперативно чрез p-TNM и FIGO класификационните системи.
Прогностични фактори
Класическите клинични и патологични прогностични фактори включват: степен на диференциация, стадий, хистологичен тип, наличие или не на асцит, руптура на кистозна формация предоперативно, екстракапсуларен растеж, възраст на болната. Младата възраст е добър прогностичен фактор. Прогностична стойност на цитираните
по-горе прогностични фактори е доказана в множество анализи. За болните в 1 стадий най-важен прогностичен
фактор е степента на диференциация, следван от руптура на капсулата преди операцията, руптура по време на
операцията, билатералност на тумора и възрастта. Въз основа на тези прогностични фактори оптимално стадираните тумори могат да се класифицират като такива с нисък, среден и висок риск от рецидиви. Групата с нисък
риск включва стадии IA и IВ високо диференцирани тумори (Gr 1); среден риск – стади IA и IВ умерено диференцирани (Gr 2); висок риск – стадий IC всякаква степен на диференциация, както и IA и IB – G 2 и G 3 светлоклетъчен хистилогичен вариант. Според UICC прогностичните рискови фактори са представени на таблица 3.
Таблица 3. Прогностични рискови фактори при рак на яйчника
Прогностични фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Хистологичен вид и степен
на диференциация

Възраст, съпътстващи
заболявания и общо състояние

Максимален диаметър на
остатъчния тумор след оптимална циторедуктивна
операция

Допълнителни

Метастази в лимфните възли, място на метастазите,
DNA плоидия, Са125

BRCA1 и генетична предиспозиция

Вид на химиотерапията,
спад на Са125, свръхрадикална хирургия

Нови и в развитие

Молекулярен профил,
активност на клетъчната
пролиферация, туморна
ангиогенеза, експресия на
p53, експресия на hKs 6,
10, 11

-

Интервал между циторедуктивната операция и неоадювантната химиотерапия
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1. Стадии на заболяването и остатъчен тумор. Пациентите, открити в начален стадий, са едва 30%, докато с
авансирал стадий на заболяването са около 70%. Ранните стадии са с петгодишна преживяемост от 80 до 95%. За
пациентите с авансирал овариален рак, които имат минимален или нямат остатъчен тумор, петгодишната преживяемост е от З0 до 50%, а при пациентите с по-голям остатъчен тумор (над 10 см) само 10%.
2. Хистологичен вид и степен на диференциация. Ниската степен на диференциация на тумора е неблагоприятен прогностичен фактор. Хистологичният вид на тумора е важен за преживяемостта. Туморите с гранична
малигненост са с много добра прогноза, но това не е задължително правило. Така pseudomyxoma peritinei, която
често е диагностицирана в случаите на муцинозни гранични находки, се явява негативен прогностичен фактор.
Най-общо, според L. Mining и N. Colombo, прогностичните фактори могат да се представят като позитивни и
негативни (Таблица 4).
Таблица 4. Прогностични фактори
Позитивни фактори

Негативни фактори

Тумор с нисък малигнен потенциал

Светлоклетъчен тумор

Начален стадий

Метастази в паренхимни органи

Оптимална туморна редукция (до 1 см)

Ангиогеничен фенотип

Пълна ремисия

Her-2-neu апликация

BRCA 1/2 мутация

-

3. Други: Лимфогенно метастазиране в тазовите и/или парааортални лимфни възли, прирастване на тумора към
околните тъкани, стойности на СА-125 в динамика, възраст, разкъсване на туморната капсула, големина на първичния тумор, позитивна или негативна цитология от асцитната течност и обем на асцита определят нисък и
висок рисков фактор за прогнозата.
Лечение
А. Епителни овариални карциноми
Хирургичният обем и адювантната терапия са съобразени със степента на риск при рак на яйчника. През
2017 година ESGO (European Society of cynaecological
Oncology) публикува гайдлайн за лечение на епителен рак на яйчника, препоръчан от БАОГ (Българска
асоциация по онкогинекология), който съответства на
този на NCI, и е представен по-долу:
Оперативно лечение
Овариалните тумори с гранична малигненост са тумори с нисък малигнен потенциал (т.н. borderline tumors),
които налагат точна хистологична диагноза от опитен
патолог. Обикновено са в І стадий. При жени в репродуктивна възраст, с оглед запазване на фертилността,
се извършва аднексектомия. При по-възрастни жени
се извършва тотална хистеректомия с андексите. Не се
налага провеждането на адювантна терапия.
І стадий
1. Препоръчва се извършването на срединна лапаротомия. Препоръчва се визуална и/или палпаторна
оценка на цялата перитонеална кухина и коремните
органи в нея. Препоръчва се вземането на перитонеални смивове и цитология преди започване на хирургични действия, насочени към овариалния тумор. Когато
не се установят подозрителни имплантационни метастази в таза или в параколичната и поддиафрагмални
области, е препоръчително извършването на слепи перитонеални биопсии.
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Възможна алтернатива на конвенционалния хирургичен подход е да се направи лапароскопска/роботизирана операция, извършена от онкогинеколог с необходимата компетентност за адекватно хирургично
лапароскопско стадиране (лапароскопска точкова система) на злокачествения процес. Трябва да се избягва
хирургичната руптура на интактна туморна капсула с
разливане на туморни клетки в коремната кухина по
време на дисекцията и екстракцията на патологоанатомичния материал.
2. Експресното хистологично изследване (гефрир) на
овариалния тумор е задължителен етап в диагнозата
и плановото хирургично лечение. При липсата на възможност за извършване на експресно хистологично
изследване, или в случаите на некатегоричен резултат
от него, трябва да се предпочете хирургично лечение
на два етапа.
3. Стандартното хирургично лечение в този стадий
включва: тотална хистеректомия с двустранна салпингоофоректомия (аднексектомия) и най-малко инфраколична оментектомия. Препоръчва се двустранна
тазова и парааортална лимфна дисекция до нивото на
лявата бъбречна вена (с изключение на малък тумор
в І стадий на муцинозен аденокарцином). Апендектомия не се извършва дори и в случаите на муцинозен
карцином, ако апендиксът е огледан и е установено, че
е нормален.
4. Хирургия за запазване на фертилността (едностранна салпингоофоректомия) може да бъде прилагана
само на избрани пациентки в пременопауза, които желаят да запазят възможностите си за забременяване.

Запазване на фертилността е възможна в случаите на
ІА стадий или ІС1 стадий, високо диференциран серозен, ендометроиден карцином, или малък муцинозен тумор след пълно стадиране, включващо тазови
и парааортални лимфни възли. Други подстадии от I
стадий или хистологични подтипове подлежат на индивидуална преценка.
5. При случайно откриване на ранен карцином при
операция за „доброкачествено“ заболяване, когато пациентката не е напълно стадирана, е необходима втора
хирургична интервенция. При отсъствието на гефрир,
или в случаите на неубедителен резултат от гефрира,
трябва да се предпочете процедура в две стъпки.
6. Лапароскопското рестадиране е приемлив подход,
ако се извършва от онкогинеколог с подходящ опит за
извършване на цялостна оценка.
Адювантно лечение
Адювантната терапия включва химиотерапия с таксол
и карбоплатина за епителните тумори. При другите
хистологичви видове се прилагат различни комбинации. Видът и броят на курсовете химиотерапия се
определят от степента на риск. При стадий IA и IB се
препоръчва монотерапия с карбоплатина – 4-6 курса,
а при стадий IC се препоръчва комбинация от карбоплатина и паклитаксел – 6 курса.
ІІ стадий
Оперативно лечение
1. За IIА стадий хирургичното лечение е същото, като
в I стадий.
2. При пациентки във IIВ стадий към стандартното
хирургично лечение (като в I-ви и IIА стадии) се препоръчва извършването на тазова перитонектомия (в
случаите, когато перитонеалните метастази не излизат
извън малкия таз).
Адювантно лечение
Адювантната терапия за епителните тумори включва
6 курса химиотерапия с таксол и карбоплатина. При
другите хистологични видове се прилагат различни
комбинации. Видът и броят на курсовете химиотерапия се определят от степента на риск.
ІІI - IV стадий
Оперативно лечение
1. Задължително е извършването на срединна лапаротомия. Целта на хирургичното лечение е пълна резекция на всички видими болестни изменения. Първична
хирургия в тези стадии се препоръчва при пациентки,
които могат да бъдат оперирани без остатъчен тумор с разумно ниво на усложнения. Съотношението
риск-полза е в полза на първичната хирургия, когато
няма оставен нерезециран тумор. Пълното премахване на тумора до липсата на остатъчен тумор е необходимо да се прави разумно, като се отчита състоянието

на пациентката и рискът за различни интра- и следоперативни усложнения. В случаите на висок интраоперативен риск е възможно извършването на туморно
редуцираща операция. Не се препоръчва нерадикално
хирургично лечение, освен по палиативни причини,
които не могат да бъдат разрешени консервативно. Решението е индивидуално и се основава на множество
параметри. Интервално хирургично лечение (след 3
курса неоадювантна химиотерапия) се препоръчва
при пациентки с добър отговор към химиотерапията
и възможност за пълна резекция на туморния процес.
При съмнение за напреднал овариален карцином (IIIIV стадии), хирургичното лечение може да започне с
диагностична лапароскопия за установяване на възможността за радикалност и циторедукция със задължително вземане на материал за хистологично изследване, с оглед по-бързо възстановяване на пациентката
и преминаване към неоадювантна или дефинитивна
химиотерапия. При невъзможност за лапароскопия,
пациентката следва да бъде лапаротомирана с оглед
вземане на материал за хистологично изследване.
2. Критерии за невъзможна циторедуктивна хирургия
са: дифузна дълбока инфилтрация от злокачествения
процес на радикс на тънкочревен мезентериум; дифузна инфилтрация на тънки черва, като опитът за резекция би оставил ≤ 1.5 м черва; дифузна инфилтрация
на стомах/дуоденум (понякога е възможна частична
резекция); инфилтрация на главата и средната част на
панкреаса; инфилтрация на truncus coeliacus, чернодробни артерии, лява гастрична артерия. Невъзможни
за резекция са множествените паренхимни чернодробни, белодробни и мозъчни метастази, както и някои лимфни метастази.
3. В някои случаи метастатичната болест при IVВ стадий на овариален карцином може да бъде хирургически лечима. Примери за потенциално резектабилни
екстраабдоминални метастази са: ингвинални или
аксиларни лимфни възли, изолирани метастази на
плеврата, изолирани паренхимни белодробни метастази. Примери за резектабилни и интраабдоминални
метастази: метастази на далака, метастази по капсулата на черния дроб, единични дълбоки метастази на
черния дроб.
Неоадювантно лечение
Неоадювантната химиотарапия се препоръчва, когато не може да се постигне пълната резекция на всички видими болестни изменения. Тя включва 3 курса
паклитаксел и карбоплатина.
Адювантно лечение
Адювантната терапия от първа линия е минимум 6
курса и включва химиотерапия с паклитаксел и карбоплатина, като при липса на контраиндикации се
включва и бевацизумаб.
Интраперитонeални химиотерапия и хипертермична
интраперитонеална химиотерапия (HIPEC)
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Интраперитонeалната химиотерапия се провежда
с карбоплатина 100 mg/m² в съчетание с адювантна
химиотерапия. Възможно е провеждане на хипертермична интраперитонеална химиотерапия при пациентки без резидуален тумор с карбоплатина 970 mg/
m² при температура 41-43°С, за 1 час, чрез отворена и
затворена техники. Не са убедителни лечебните резултати при този вид терапия.

тентен към платината. Все още се извършват проучвания в тази насока (OCEANS), а текущите проучвания
оценяват употребата му. PARP инхибиторите са демонстрирали клинична активност при рецидивиращи
епителни овариални карциноми, носители на BRCA
1/2 мутации във фаза 1/2 проучвания.

Вторична хирургия при рецидив и метастази

Използва се провеждане на системна и интраперитонеална химиотерапия. Едновременно или последователно с интраперитонеалната се провежда и системна
интравенозна химиотерапия – паклитаксел, ендоксан,
карбоплатин. Интраперитонеалното приложение на
цисплатин обаче е свързано с доста висока токсичност
и необходимост от перитонеален достъп. Ето защо
се провеждат сравнителни изследвания с по-ниско
токсичната карбоплатина или с намаляване на дозата
цисплатин. Може би в недалечно бъдеще интраперитонеалната химиотерапия с цисплатин ще навлезе в
началната терапия на авансиралия овариален карцином след провеждане на максимална циторедукция. За
това са необходими още убедителни данни от бъдещи
клинични проучвания.

Вторичната хирургична намеса се прилага при появата
на рецидиви и метастази и с цел вторична редукция на
тумора. Прилагат се различни техники в зависимост
от разпространението на тумора – от резекция на черво, пикочен мехур и чернодробна резекция, до екзентерации, които се преценяват индивидуално.
Лекарствено лечение на рецидивите
Рецидиви на заболяването се наблюдават в > 80% от
пациентите в стадий III/IV. Рецидивите не са лечими, въпреки че могат да настъпят последващи пълни
ремисии. Появата на рецидив изисква да се обсъди
последователността на терапевтичните методи. Пациентите с интервал без прогресия от ≥ 6 месеца са
чувствителни към платинова терапия. Втора линия
платиновата терапия, моно или в комбинация подобрява преживяемостта при жени, които отговарят на
платина. Заболяване, което рецидивира в рамките на
6 месеца от първоначалната химиотерапия на базата
на платина, се преценява като резистентно на платина. Прогресия по време на началната химиотерапия
е платино-рефрактерно заболяване. Постоянната химиотерапия с единичен агент е за предпочитане при
платино-резистентни/рефрактерни пациенти, поради
повишена токсичност без достатъчно доказателства
за повишена полза от комбинациите. Цисплатин/
гемцитабин е единственият режим с документирана
ефективност. Вторична циторедукторна хирургия се
препоръчва при жени с интервали без рецидив от ≥
12 месеца. Проучване фаза 3 (GOG-213) при болни със
светъл период > 24 месеца от първоначалната терапия
се пристъпва към оперативна интервенция (ако рецидивът е операбилен). Извършва се повторна лапаротомия с цел максимално отстраняване на туморите,
последвана от химиотерапия. Понякога се налагат 3 и
повече операции. Понякога с цел лечение на илиус се
налага извършване на чревни деривации и извеждане
на стоми при невъзможност за оперативно отстраняване на тумора. Възможностите за операбилност все
по-често се уточняват лапароскопски. С цел намаляване риска от имплантационни метастази от троакара в рамките на 1 седмица се извършва ексцизия на
траекторията на троакара с внимателно зашиване на
перитонеума, ректусите и кожата, последвани от химиотерапия.
Увеличава се интересът към използването на молекулярно насочени агенти – бевацизумаб има несъществена активност при рецидивиращ рак на яйчника,
който е както чувствителен към платина, така и резис-
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Лъчетерапия
Лъчетерапията играе ограничена роля в лечението на
епителния рак на яйчника. При муцинозен и светлоклетъчен рак, след проведено оперативно лечение на
резидуален тумор ≤ 2 см и след проведена адювантна
химиотерапия, може да се проведе модулирана по интензитет целокоремна хеликалва томотерапия с обща
доза 30 Gr за абдомена и до 43 Gr за малкия таз. Лъчетерапията трябва да се има предвид при единични метастази с функционални последствия (мозъчни метастази, обструкция на дисталния черво, кървене, костни
метастази и др.). При някои неепителни тумори (дисгермином) лъчелечението е препоръчително.
Б. Неепителни овариални карциноми
Лечебната тактика при този вид карциноми на яйчниците е както при епителните, с изключение на дисгерминома, който ще бъде разгледан отделно. При чист
дисгермином в la стадий на пациентки, при които трябва да се запази фертилитета, е възможна органосъхраняваща операция, при спазване на следните условия:
инкапсулиран тумор, диаметър на тумора до 10 см,
без прораствания към околните тъкани. При другите
стадии на дисгерминома се изисква абсолютен радикализъм, както и за останалите видове герминативноклетъчни неоплазми. Високата лъчечувствителност на
дисгерминома определя включване на следоперативна
лъчетерапия при нерадикално оперирани болни. Тези
тумори са изключително химиочувствителни и имат
по-добра прогноза.
При болните с грануларноклетъчен тумор задължително са извършва ендометриален кюретаж за изключване на синхронен ендометриален карцином. При тези
болни не е необходимо извършването на системна
лимфна дисекция. При авансирали случаи се прилагат

разширени оперативни интервенции. При селектирани болни се прилага лъчетерапия.
При ендодермалния синусов тумор в първи стадии
може да се извърши органосъхраняваща операция с
последваща химиотерапия, с оглед запазване на фертилността. Но следва да се има предвид, че този тумор
е изключително агресивен и при напреднал стадии се
извършват радикални операции с последваща агресивна химиотерапия. При пациенти с асцит настъпва
смърт до 2 месеца.
Повечето пациенти с тумори, изхождащи от зародишни клетки, се диагностицират в ранен стадий на заболяването. Метастазирането в лимфните възли е рядкост.
Едностранната салпингоофоректомия се препоръчва,
ако контралатералния яйчник не е засегнат. По този
начин е възможно запазването на фертилитета. Трябва да се обмисли възможността за BEP химиотерапия
(блеомицин/етопозид/цисплатин) след операция при
герминативноклетъчни тумори: nondysgerminoma, с
изключение на стадий I, и грейд I и dysgerminoma ≥
стадий II. Повечето яйчникови стромални тумори
са нискостепенни и в ранен стадии. В съображение
остава и възможността за лъче- и хормонотерапия с
прогестин за грануларноклетъчни тумори при големи
остатъчни туморни маси след провеждането на оперативното лечение. Много злокачествени стромални
тумори, включително грануларноклетъчните тумори,
произвеждат естроген, следователно, трябва да се има
предвид и състоянието на ендометриума.
В. Метастатични тумори на яйчника
Обикновено не се прилага оперативно лечение на метастатичните тумори. При пациенти с Крукенбергови
тумори, които са били оперирани, се отчита малко
по-добра преживяемост. При болните с рак на ректума
се препоръчва овариектомия, с цел профилактика на
метастазите в яйчника. При болните с рак на млечната
жлеза и метастази в яйчника е разумно да се приложи оперативно лечение още повече, че е невъзможно
със сигурност да се изключи първична туморна множественост и туморът в яйчника да е първичен, а не
метастатичен.
Прогноза и преживяемост
Факторите, свързани с прогнозата, са: стадият, хистологичният вид на тумора и степента на диференциация. При болните в І стадий прогнозата е относително добра. С напредване на заболяването 5-годишната
преживяемост на болните намалява – от 71 %-90% в
ранен стадий, до 65% при IIВ стадий. За пациентите с
авансирал овариален рак, които имат минимален или
нямат остатъчен тумор, петгодишната преживяемост
е от 30 до 50%, а при пациентите с по-голям остатъчен
тумор (над 10 см) – само 10%. Средната преживяемост
за тези болни е 15-23 месеца със средна 5-годишна
преживяемост 20%. Най-добра е прогнозата при микроскопска остатъчна резидуална болест. Радикалната
хирургия без остатъчен тумор значително подобрява
прогнозата. Петгодишната преживяемост е различна

и така при недиференцирания карцином е 25%, при
стромалния карцином е 81%, при едностранен тумор
е 46%, а при двустранен е 32%. При І и ІІ стадий 5-годишната преживяемост е 82%, при ІІІ стадий е 36%, а
при ІV стадий е 18%. Не се установява подобряване на
преживяемостта през последното десетилетие. Преживяемостта зависи от туморния отговор на проведената химиотерапия, а също така и от възрастта на болната. По-възрастните болни имат по-лоша прогноза.
Проследяване
Следлечебното проследяване включва основни и допълнителни изследвания. Основни са: анамнеза, физикален гинекологичен преглед с цитонамазка от влагалищния чукан, минимум лабораторни изследвания
и Са 125. Освен тях се провеждат образни изследвания
– ехография на коремни органи и малък таз, рентгенография на белите дробове, компютърна томография,
по преценка сцинтиграфия и РЕТ-СТ. Препоръчва се
те да бъдат извършвани на 3-месечни интервали през
първите 2 години, на 6 месеца до 5-та година и веднъж
годишно след това.
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ЛЪЧЕТЕРАПИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЯИЧНИКА
Овариалният карцином (ОК) е със склонност към
трансперитонеално разпространение, поради което се
докладват рецидиви в 50-60% от пациентите с постигната средна 5-годишна преживяемост 20-25% (1).
Един от терапевтичните подходи, намиращи приложение при ОК, е целокоремното облъчване (ЦКО), проучено като адювантно, консолидиращо, спасително и
палиативно (2, 3-12). Приложено за първи път през
1912 г. и водещо до дълготрайни ремисии през 80-те
години, то вече е изоставено поради поява на високоефективна системна химиотерпия (ХТ). Използването
му значително се ограничава, поради негативно влияние върху хемопоезата и ограничаване на възможността за последваща ХТ.
История
Началото на ЛЛ при ОК започва с облъчване в областта на малкия таз. Две рандомизирани проучвания
показват, че ЛЛ е ефективно, но е необходимо да се облъчи и абдомена, поради поява на рецидиви в коремната кухина. Така се ражда концепцията за ЦКО (3, 4).
Първата техника за облъчване, намерила приложение
се нарича “moving strip” (4, 5). Тя е създадена, когато
апаратурата не е позволявала облъчване на абдомен и
малък таз през едно голямо поле, а облъчваният обем
се е разделял на 10-14 ивици и облъчването е траело
10 седмици с дневни фракции 2.25-3 Gy до обща доза
22.5-30 Gy. Тази техника е изоставена поради следните
причини: нехомогенно облъчване поради ежедневно
движение на червата, възможност за разпространяване на витални туморни клетки от една лента в друга
лента и продължителното време за облъчване, което
създава възможност за туморна репопулация (5). С
развитието на технологиите става възможно облъчване на големи полета до 45 см, т.е. развива се техника
“open field”. Обемът за облъчване в краниална посока е
1-2 см над диафрагмата при дълбоко вдишване и 2 см
под обтураторните форамени до обща доза 22-28 Gy,
средна доза 25 Gy, при дневна доза 1-1.2 Gy. След това
се осъществява допълване в малкия таз и/или параортални лимфни възли до 45 Gy.
Върху серия от клинични проучвания от 1971-1985 г. е
извършен многофакторен анализ и е оформена група,
която може да бъде контролирана само с адювантно
ЦКО (6-8). Това са пациенти в група с умерен риск I-III
стадий G1-G3, след R0 резекция.
Клиничните проучвания върху ЦКО, като консолидираща терапия след хирургично лечение и ХТ, са проведени основно в Канада (10). Най-важният прогностичен фактор за принос на ЛЛ е наличието на III стадий, а във всички стадии най-важен е хистологичният
вид. При муцинозен, светлоклетъчен и ендометроиден консолидиращото ЦКО след ХТ снижава онкологичната смъртност с 40%, а общата смъртност с 43%.
При серозен овариален карцином ЦКО няма принос.
Резултатите от канадско проучване от 2012 г. (11) показват, че ЦКО има полза в IC-II стадий при позитивна цитология или позитивна повърхност. Метаанализ
на шест рандомизирани проучвания с 902 пациенти

оценява ефективността, токсичността и качеството на
живот при поддържаща ХТ, сравнена с наблюдение и
подържащо ЦКО. Отчита се разлика в 3- и 10- годишната преживяемост (13). При сравняване на ХТ с ЦКО
се установява по-ниска 10-годишна преживяемост и
по- висока гастроинтестинална токсичност в групата с
ЦКО. Проучването на Kojs (14) при 150 болни в IB, IC/
IIA стадий, без наличие на резидуална болест след оперативно лечение, сравнява групи с прилагане на адювантна химиотерапия с цисплатина, доксорубицин и
циклофосфамид (6 курса) и група, с проведено целокоремно облъчване (30 Gy в 24 фракции и свръхдозиране за малкия таз до 50 Gy). Резултатите показват
5-годишна свободна от рецидив преживяемост 81%
в двете групи, но по-висока Grade 3 интестинална
токсичност в групата с целокоремно облъчване.
Ръководствата на NICE, ESGO и NCCN от 2018 не препоръчват лъчелечение (15, 16, 17).
Fyles et al. (1992) за периода 1971-1985 г. докладват ранни лъчеви реакции: диария – 70%, гадене и повръщане – 60%, левкопения – 11%, тромбоцитопения – 11%
и късни реакции хронична диария – 14%, обструкции
на тънки черва – 4,2% след проведено целокоремно облъчване (18).
Високотехнологично целокоремно облъчване
В началото на ХХI век приложение намират нови техники за ЦКО. Модулираното по интензитет ЦКО покрива отлично всички зони на чести рецидиви – чернодробна капсула, диафрагма, тазови и парааортални
лимфни басейни с толерантно облъчване на бъбреци,
черен дроб, костен мозък и с възможност всички пациенти да завършат лечение след интензивна ХТ. Прилага се перкутанно ЛЛ, чрез томотерапия и обемно
модулирано ЛЛ, но проучванията са на технологично ниво върху малък брой пациенти (11). Аргумент в
полза на ЛЛ при ОК са данни за полза от палиативно
облъчване след неуспешна ХТ и с терапевтичен отговор в 85%. Тези данни отхвърлят тезата за едновременна резистентност към лечебните методи.
Днес показанията за ЦКО могат да бъдат резюмирани по следния начин: (1) настъпва ера на високотехнологично лъчелечение на овариалния карцином и то
ще бъде обект на бъдещи клинични проучвания; (2)
понастоящем се оформя насока към сравнителни рандомизирани проучвания за изясняване ролята на ЛЛ
при ранен несерозен овариален карцином, базирана
не само на хистологични, но и на молекулярногенетични характеристики; (3) наблюдаваният възход на
ЛЛ под форма на високотехнологично ЦКО създава
надежда за утвърждаване на два терапевтични подхода след операция на овариалния карцином; (4) При
симптоматика, свързана с овариален карцином, може
да се предложи палиативно лъчелечение; (5) оптималната колаборация с медицинските онколози е пътят
към успех при лечение на тази агресивна онкологична
болест.
Герминативноклетъчни тумори на яйчника
Туморите на яйчниците, диагностицирани в детска и
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юношеска възраст, най-често са неепителни герминативноклетъчни тумори. Клиничната картина и лечението на неепителните тумори е подобно на епителните. Предлечебните стойности на αFP и βhCG са важни
за диагнозата и лечението.
Дисгерминомът е най-честият малигнен тумор. Той е
уникален с високата си лъчечувствителност. При болни, неподходящи за базирана на платина ХТ, може да
се предложи лъчелечение с доза 25 Gy в 12-14 фракции и сюрдозаж с 10 Gy за резидуални туморни маси
с внимание, ако се налага запазване на фертилност и
овариална функция (19).
Заключение
Целокоремно облъчване не се препоръчва като стандартно адювантно или консолидиращо лечение при
овариален карцином. Консолидиращо ЦКО след хирургия и химиотерапия може да се обсъжда при ендометроидни, муцинозни и светлоклетъчни овариални
карциноми в стадий IС-II, с микроскопски остатъчен
тумор (R1-резекция) или с минимална резидуална
болест (под 2 cм) в малък таз. Консолидиращо ЦКО
в стадий III се обсъжда при пълна клинична ремисия
след хирургия и химиотерапия. Обемно модулирано
ротационно ЦКО, със свърхдозиране в зони на туморни остатъци в малък таз и/или парааортални лимфни
вериги, може да се обсъжда като консолидиращо лъчелечение след хирургия и химиотерапия.
Модулирано по интензитет ЦКО с канцерицидни дози
се прилага в области на чести рецидиви (чернодробна
капсула, диафрагма, тазови и парааортални лимфни
басейни). То позволява всички пациенти да завършат
пълен курс на лъчелечение след химиотерапия.
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ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ
Адювантна (front line) ХТ при ранни стадии на заболяването
Две големи рандомизирани проучвания оценяват ролята на постоперативната химиотерапия при ранния
овариален карцином (ICON1 и ACTION).
Съгласно получените резултати пациентки с овариален карцином в ст. IA, Gr. 1 и хистология, различна от
светлоклетъчен карцином, нямат полза от адювантна
химиотерапия. Предпоставка е адекватно оперативно стадиране. Ако това не е осъществено, се цели извършване на оптимално стадиране преди започване
на химиолечението.
Общ анализ на ICON1 и ACTION проучванията показва, че пациентките с ранен овариален карцином,
St.FIGO I-IIA, с изключение на St. IA, Gr. 1, имат полза
от платина-съдържаща химиотерапия, както по отношение на общата преживяемост, така и по отношение на свободния от болест интервал: подобрение на
5-год., обща преживяемост с 8% от 75% на 82%, подобрение на 5-год. свободен от болест интервал с 11% от
65% на 76%.

За ниско до среднорисковата популация (St. IA G2, IB
G1/2) субгрупов анализ показва, че тази подгрупа пациентки има по-малка полза по отношение на общата
преживяемост.
Дългосрочното проследявaне на пациентките, включени в проучване ICON1, обаче отчита полза при тези
с по-висок риск от рецидиви (IB, IC, ендометроиден
карцином G 2/3, високостепенен серозен карцином,
светлоклетъчен карцином, карциносарком). Ето защо
адювантна ХТ следва да се предлага на всички пациентки с лоша прогноза.
Лечението включва карбоплатин като монотерапия
или комбинация от паклитаксел и карбоплатин.
Проучването GOG-157 е единственото, което сравнява ефекта от приложението на 3 курса срещу 6 курса
лечение. Не се установява подобрение на резултатите при по-продължителна терапия. Няма достатъчно данни, потвърждаващи ползата от добавянето на
паклитаксел в I ст. на заболяването. Въпреки това,
особено като се има предвид, че немалка част от болните в ранен стадий са субоптимално стадирани, при
лоша прогноза е уместно провеждането на 6 цикъла
комбинирана терапия.

Схеми на приложение:
При стадий IА, В (умерено до ниско диференцирани тумори G2-3):
Carboplatin AUC6 или (Cisplatin – 100 mg/m²) I.V., ден 1 – монотерапия.
Повторение през 21 дни (4-6 курса).
При стадий IС и IIА (6 курса)
В тази категория се включва и хистология на светлоклетъчен карцином. Carboplatin AUC6 (Cisplatin – 100 mg/
m²) I.V., ден 1 – монотерапия. Повторение през 3 седмици.
Carboplatin (Cisplatin) + Paclitaxel
Carboplatin AUC4-6 I.V. (Cisplatin – 75 mg/m² I.V.), ден 1
Paclitaxel – 175 (135 mg/m²) mg/m² I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
СР
Cyclophosphamide – 600 mg/m² I.V., ден 1
Cisplatin – 75 mg/m² I.V., ден 2
Повторение през 21 дни.
Забележка: При болни с нарушена бъбречна функция и със сърдечносъдова болест Cisplatin се заменя с Carboplatin.
СаrbоС
Carboplatin АUС 4-6 I.V., ден 1
Cyclophosphamide – 600 mg/m² I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
Carboplatin + Docetaxel (при непоносимост към Paclitaxel)
Carboplatin – AUC 4-6 I.V., ден 1
Docetaxel – 75 mg/m² I.V., ден 1 Повторение през 21 дни! Приложение на растежни фактори.
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Front line терапия при локално авансирали – II B-IV ст.
Провежда се при първично авансирала болест (стадий
IIВ-IV) и/или след максимална/оптимална циторедуктивна хирургия (минимум 6 курса).

Стандартното лечение при пациенти с нерадикално
хирургично лечение, в стадий III или IV заболяване
или такива, които са противопоказани за IP химиотерапия, са шест цикъла на IV приложени карбоплатин
и IV паклитаксел на всеки 21 дни.

Прогнозата при локално авансиралия овариален карцином зависи от извършеното хирургично лечение.
Оптималната циторедукция се дефинира като отстраняване на всички видими туморни лезии и корелира
с удължен свободен от болест интервал и удължена
преживяемост. Рискът от рецидив при тази група болни е висок, поради което следоперативно лечение се
препоръчва за всички пациенти в ст. II- IV.

Подобряване ефективността на адювантното лечение
е отчетено при “dose dense“ – режими с „висока плътност на дозата“. Японско проучване (NOVEL–JGOG
3062) сравнява паклитаксел и карбоплатина, приложени на три седмици, със същата доза карбоплатин на
три седмици (AUC 6) и седмичен паклитаксел в доза 80
mg/m² . Значителното подобрение на PFS и OS обаче е
за сметка на по-високата токсичност.

Стандартното лечение включва комбинация paclitaxel
175 mg/m2 и carboplatin AUC 6-5, i.v., през 3 седмици.
Провеждат се средно 6 курса терапия. Няма данни, че
удължаването на лечението носи допълнителна полза.

Поддържаща терапия

Пациентки, които не понасят паклитаксел, биха могли
да проведат терапия с доцетаксел и карбоплатин или с
пегилиран липозомален доксорубицин и карбоплатин,
с подобна ефективност. Карбоплатин и цисплатин са
еквиефективни в лечението на карцинома на яйчника.
Паклитаксел и доцетаксел са показали подобен ефект
при адювантна терапия (SCOTROC1).
Дозирането на карбоплатин трябва да се основава на
формулата на Calvert за изчисляване на AUC (http://
ctep.cancer.gov/content/docs/Carboplatin_Information_
Letter.pdf)
дозиране на карбоплатин [AUCx (GFR + 25)], където
GFR е изчислената скорост на гломерулна филтрация.
Изчисляването на дозата на карбоплатина за желаната експозиция (AUC) цели избягване на потенциална
токсичност поради предозиране.
Възможна е поява на алергични реакции към медикаментите.
Платиновата свръхчувствителност е анафилактична,
истинска алергична реакция се проявява в по-късни
цикли (обикновено след 6 до 10 курса).
•

Цисплатината и карбоплатината могат да бъдат заместени, в зависимост от тежестта на реакцията,
но е възможна кръстосана чувствителност.

•

Жените, които са имали алергия към платина в миналото, биха могли да се лекуват с бавна инфузия и
премедикация със стероиди и блокери Н1/Н2.

Алтернатива на лечението с паклитаксел и карбоплатин и.в. е комбинация от IV паклитаксел и интраперитонеална (IP) цисплатин/паклитаксел. Оптимален
резултат от провеждането на интраперитонеална химиотерапия е отчетен при „минимално заболяване“
– перитонеална дисеминация с размер под 1 см или
липса на резидуална болест. Все пак, заради високата
токсичност и риска от усложнения, следва да се прилага в специализирани центрове.
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Две проучвания (GOG-218 and ICON-7) отчитат ефект
от добавянето на бевацизумаб към стандартната комбинация паклитаксел и карбоплатин. Бевацизумаб се
прилага и.в. през три седмици синхронно с химиотерапията, последвано от поддържаща терапия с бевацизумаб – моно. Проучванията се отличават по отношение прилаганата доза (7.5 mg/kg в ICON-7 срещу 15
mg/kg в GOG-218), продължителност (12 мес. в ICON7, 15 мес. в GOG-218) и пациентски характеристики
(GOG-218 включва само пациентки в ст. III-IV и наличие на макроскопска резидуална болест, докато ICON7 включва и пациентки в по-ранен стадий.) Отчетена
е полза по отношение на свободния от болест интервал за пациентките с висок риск в ICON-7, както и за
тези, включени в GOG-218, без достоверно удължаване на общата преживяемост. Bevacizumab е разрешен
за употреба от EMA за приложение в доза 15 mg/kg,
в комбинация с carboplatin и paclitaxel, с последващо
поддържащо лечение ≤ 15 мес. или до прогресия. На
база резултатите от последващи проучвания, приложението на Bevacizumab като поддържаща терапия
следва да се ограничи само до популацията пациентки
с див тип BRCA1,2 след постигане на ЧР/ПР.
Поддържаща терапия с PARP инхибитори
През последните години в клиничната практика навлязоха PARP инхибиторите като подържащо лечение
при ОК. Те представляват мощен инхибитор на човешките поли /АДФ-рибози/ полимеразни ензими –PARP
1, PARP 2 и PARP 3, които са необходими за възстановяването на разкъсванията на единичните вериги
на ДНК, като PARP индуцираната репарация изисква
(след модификация на хроматина) PARP да се самоизменят и да се дисоциират от ДНК, за да се улесни
достъпа на ензимите за репарация чрез изрязване на
базите. Когато олапариб се свързва с активния участък
на ДНК-свързаните PARP, той блокира тяхната дисоциация и съответно репарацията. В делящи се клетки
това води до разкъсване на двойните вериги на ДНК,
когато репликационните „вилици“ срещнат PARPДНК адукта. В нормалните клетки репарацията чрез
хомоложна рекомбинация /homologus recombination
repair, HRR/, която изисква функциониращи BRCA 1
и 2 гени, ефективно възстановява тези разкъсвания на

двойните вериги на ДНК. При липса на функциониращи BRCA 1 и 2, разкъсването на двойните вериги на ДНК не
може да се поправи чрез НRR. Вместо това се активират алтернативни и предразположени към грешки пътища,
като пътя на съединяване на нехомоложни краища, което води до повишена нестабилност на генома. След редица
цикли на репликация, нестабилността на генома може да достигне критични нива и да доведе до смърт на раковите клетки, които имат високо ниво на увреждане на ДНК в сравнение с нормалните клетки.
След постигане на пълна/частична ремисия при пациентки, неполучавали бевацизумаб и BRCA wt би могло да се
приложи поддържащо лечение с нирапариб, или наблюдение (при постигната пълна ремисия).
BRCA mut пациентки, неполучавали бевацизумаб като front line терапия, следва да проведат поддържащо лечение с ПАРП инхибитори – олапариб, нирапариб.
При болни, провели лечение с бевацизумаб като front line и налични BRCA mut или HR дефицит, може да се обсъжда добавянето на олапариб към бевацизумаб (PAOLA).
Схеми на приложение:
Carboplatin (Cisplatin) + Paclitaxel
Carboplatin АUC4-6 (Cisplatin – 75 mg/m²) I.V., ден 1
Paclitaxel – 175 mg/m², 3-часова инфузия, ден 1 (или седмично приложение на Paclitaxel – 80 mg/m²)
Повторение през 21 дни.
Carboplatin + Paclitaxel + Bevacizumab
Carboplatin – AUC6 I.V., ден 1
Paclitaxel – 175 mg/m² I.V., ден 1
Bevacizumab – 15 mg/kg I.V., ден 1 (лечението с Bevacizumab продължава 15 месеца)
Повторение през 21 дни (6 курса).
Монотерапия при болни с противопоказания за таксани:
•

Cisplatin – 100 mg/m² I.V. през 21 дни;

•

Carboplatin АUС6 I.V. през 21 дни;

•

Cyclophosphamide – 100-150 mg P.O. дневно, дни 1-25, през 28 дни.

Поддържащо лечение:
•

Монотерапия с Olaparib: поддържащо лечение на възрастни пациенти с авансирал (стадий III и IV по FIGO)
високостепенен епителен рак на яйчниците с BRCA1/2 мутация (герминативна и/или соматична), рак на фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, които са се повлияли (пълен или частичен отговор) след
завършване на първа линия на химиотерапия на базата на платина.

Рецидив или персистенция на заболяването
■ Рецидивите на заболяване се наблюдават в > 80% от пациентите в стадий III/IV; рецидивите не са лечими, въпреки че могат да настъпят последващи пълни ремисии.
■ Не е наблюдаван ефект по отношение на общата преживяемост (ОS) при започнато лечение при ранна проява
на рецидив (повишение само на СА-125 без симптоми) срещу само наблюдение, докато не се прояват симптомите.
(MRC OV05/EORTC 55955).
■ Вторична циторедуктивна хирургия се препоръчва при жени с интервали без рецидив от ≥ 12 месеца на база
проучване фаза 3 (GOG-213).
■ Пациентите с интервал без прогресия от ≥ 6 до 12 месеца са парциално чувствителни към платинова терапия, а
тези с интервал над 12 мес. – платина-чувствителни. Чувствителността към платина е важен прогностичен фактор за преживяемост. Втора линия платинова терапия, моно или в комбинация, подобрява преживяемостта при
жени, които отговарят на платина.
■ Заболяване, което рецидивира в рамките на 6 месеца от първоначалната химиотерапия на базата на платина, се
определя като резистентно на платина. Прогресия по време на началната химиотерапия е платина-рефрактерно
заболяване (GCIG консенсус). Лечението на болните с платина-резистентно/рефрактерно заболяване следва да
се фокусира върху качеството на живот и контрол на симптомите. Тази популация пациенти е с лоша прогноза и
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кратка очаквана обща преживяемост – обикновено около 12 мес. Като монотерапия паклитаксел седмично или
на 3 седмици топотекан, липозомален доксорубицин и гемситабин се оказват еквиефективни. Комбинираната ХТ
не показала предимство пред монотерапията, поради което не се препоръчва.
За пациентките с късни рецидиви – над 6 мес., и особено над 12 мес., дублетите с карбоплатин са средство на
избор. В клинични проучвания са оценявани комбинациите карбоплатин плюс паклитаксел, гемситабин, липозомален доксорубицин. Удължаване на преживяемостта е установено за дублета паклитаксел и карбоплатин
(ICON 4/OVAR 2.2).
Таргетна терапия
Bevacizumab удължава PFS в две рандомизирани клинични проучвания фаза III. Първото (OCEANS ) включва
чувствителни на платина пациенти, провеждащи лечение с гемситабин и карбоплатин в стандартни дози +/– бевацизумаб 15 mg/kg до прогресия или токсичност. Поради високия процент кросовер допълнителен ефект върху
преживяемостта не може да се оцени, но комбинацията е препоръчана за лечение на чувствителни на платина
пациенти, които не са получавали бевацизумаб.
Второто проучване (AURELIA) включва пациенти с платина-резистентно заболяване. Пациентките са получили
максимум две предходни линии химиотерапия и нямат данни за чревна обструкция или инфилтрация. Лечението включва стандартна ХТ по избор – паклитаксел седмично, топотекан, липозомален доксорубицин +/– бевацизумаб в комбинация с химиотерапия, както и поддържащо лечение до прогресия.
PARP инхибиторите се препоръчват при пациентки с рецидив, неполучавали до момента PARPi, с постигнат
ефект от лечение с платина на втора или поредна линия, независимо от BRCA мутационния статус.
Монотерапия с Olaparib tabl. – 2 x 300 mg P.O. дневно, до прогресия. Назначава се при пълна или парциална ремисия на епителен платина-чувствителен овариален карцином.
При прогресия на болестта над 6 месеца след химиотерапия, съдържаща paclitaxel, се препоръчва същият режим
като алтернатива:
Carboplatin + Gemcitabin
Carboplatin AUC4 I.V., ден 1
Gemcitabine – 800 mg/m² I.V., дни 1 и 8
Повторение през 21 дни.
При прогресия на болестта над 6 месеца след химиотерапия, несъдържаща Paclitaxel – Cisplatin + Paclitaxel.
При прогресия на болестта над 6 месеца след лечение с базиран на платина режим:
Carboplatin + Gemcitabine + Bevacizumab
Carboplatin AUC4 I.V., ден 1
Gemcitabine – 1000 mg/m² I.V., дни 1 и 8
Bevacizumab – 15 mg/kg I.V., ден 1
Повторение през 21 дни (до прогресия).
Etoposide + Epirubicin
Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-3
Epirubicin – 60 mg/m² I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
Ifosfamide + Paclitaxel
Ifosfamide – 1500 mg/m² I.V., дни 1-3
Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0, 4 и 8 след началото на ifosfamide
Paclitaxel – 175 mg/m² I.V., ден 1
Повторение през 28 дни.
Etoposide + Ifosfamide/Mesna
Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-3
Ifosfamide – 1000 mg/m² I.V., дни 1-3
Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0, 4 и 8 след началото на ifosfamide Повторение през 28 дни.
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При прогресия на болестта под 6 месеца след химиотерапия, несъдържаща Paclitaxel:
Прилага се Paclitaxel – 175 mg/m² I.V. (повторение през 21 дни) или Paclitaxel – 80 mg/m² I.V., дни 1, 8, 15 и 22,
през 28 дни.
+ Bevacizumab – 10 mg/kg I.V. през 14 дни (до прогресия).
При прогресия на болестта под 6 месеца след химиотерапия, съдържаща Paclitaxel:
Topotecan – 1-1.5 mg/m² I.V., дни 1-5 Повторение през 21 дни.
Ifosfamide – 1000 mg/m² I.V., дни 1-5, и Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0, 4 и 8 след началото на Ifosfamide
Повторение през 28 дни.
Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-5 Повторение през 28 дни.
Cyclophosphamide – 100-150 mg P.O. дневно, дни 1-25
Повторение през 28 дни.

Vinorelbine – 25 mg/m² I.V., дни 1 и 8 Повторение през 21 дни.
Gemcitabine – 800-1250 mg/m² I.V., дни 1 и 8 (15) Повторение през 28 дни.
Topotecan + Bevacizumab
Topotecan – 4 mg/m² I.V., дни 1, 8 и 15
Bevacizumab – 10 mg/kg I.V., дни 1 и 15 Повторение през 28 дни (до прогресия).

ХИМИОЛЕЧЕНИЕ НА НЕЕПИТЕЛНИ ЯЙЧНИКОВИ ТУМОРИ

последствия (мозъчни метастази, обструкция на дисталния черво, кървене).

Повечето пациенти с тумори, изхождащи от яйчникови зародишни клетки, се диагностицират в ранен стадий на заболяването.

Експериментална терапия/имунотерапия

Метастазирането в лимфните възли е рядкост. Едностранната салпигоофоректомия се препоръчва, ако
контралатералния яйчник не е засегнат. По този начин
е възможно запазване на фертилитета.
■ Трябва да се обмисли възможността за BEP химиотерапия (блеомицин / етопозид / цисплатин)
след операция при герминативноклетъчни тумори:
nondysgerminoma, с изключение на стадий I и грейд I и
dysgerminoma ≥ стадий II.
■ Повечето яйчникови стромални тумори са нискостепенни и в ранен стадий. В съображение остава и
възможността за лъче- и хормонотерапия с прогестин
за грануларноклетъчни тумори при големи остатъчни
туморни маси след провеждането на оперативно лечение.
■ Много злокачествени стромални тумори, включително грануларноклетъчните тумори, произвеждат
естроген; следователно, трябва да се има предвид и
състоянието на ендометриума.
Лъчетерапия
Радиационната терапия (RT) играе ограничена роля в
лечението на EOC. Туморите на яйчника и тези от тръбен произход са чувствителни към RT. RT трябва да се
има предвид при единични метастази с функционални

Пациентите с рак на яйчника на всички етапи, при
диагностициране и повторение, трябва да бъдат насърчавани да участват в клинични изпитвания (www.
clinicaltrials.gov).
Обща терапевтична токсичност:
■ Миелосупресия: Потискането на костния мозък е
свързано с приложението на карбоплатин и е с кумулативна токсичност.
■ Гадене/повръщане: Карбоплатин е по-малко еметогенен от цисплатин. Остри и късни реакции на гадене/
повръщане следва да се проследяват и третират адекватно.
■ Бъбречна дисфункция:
•

пациенти с нарушена бъбречна функция са рискови за провеждане на базирана на платина терапия;

•

изчисленията на GFR на база серумен креатинин
недооценяват бъбречната дисфункция при пациенти, които са получили платина.

■ Невротоксичност
•

Както платината, така и таксаните причиняват
невропатия. Платиновите препарати причиняват
демиелинизация на нервите и могат да оставят
дълготрайни последствия. Таксаните и другите химиотеревтици причиняват аксонална дегенерация,
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която е възстановима. Невропатията степен 3 до 4
може да има дългосрочни ефекти и може да изисква прекъсване на терапията и последващо лечение. При невропатия от степен 2 се препоръчва редукция на дозата, с оглед избягване на невропатия
от степен 3 до 4.
■ Перфорация:

factors predicting survival after secondary cytoreduction
for recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer. 2011;
21(5):831-836.
6. Goff B.A., Mandel L.S., Drescher C.W. et al. Development
of an ovarian cancer symptom index. Cancer. 2007; 109:221227.

•

бевацизумаб причинява 5% до 11% риск от стомашно-чревна перфорация при пациенти с EOC;

7. Hunn J., Rodriguez G.C. Ovarian cancer: etiology, risk
factors, and epidemiology. Clin Obstet Gynecol. 2012;
55(1):3-23.

•

възможните рискови фактори за перфорация
включват предишно облъчване, тумор, включващ
червата, и ранен туморен отговор.

8. Kurman R.J., Shih I.M. Pathogenesis of ovarian cancer:
lessons from morphology and molecular biology and their
clinical implications Int J Gynecol Pathol. 2008; 27:151-160.

■ Обтурация:
•

•

•

пациентите могат да имат запушване на червата
и на уринарния тракт. Клиниката включва гадене,
повръщане, болка в корема и/или гърба и пареза на
червата или спиране на уринирането;
първоначалното лечение на обструкцията на червата може да бъде консервативно, с покой на червата и назогастрална сонда, както и оперативна
интервенция;
агресивността на интервенцията трябва да бъде балансирана с прогнозата, здравословното състояние
и целите на лечението. Лечение с аналгетици, антимеметици, антихолинергици и т.н. и/или ендоскопско поведение са показани при силно увредени
пациенти, неподходящи за оперативно лечение;

9. Moyer V.A. U.S. Preventive Services Task Force. Screening
for Ovarian Cancer: U.S. Preventive Services Task Force.
Reaffirmation Recommendation Statement. Ann Intern
Med. 2012; 157(12):900-904.
10. NCCN Practice Guidelines. Ovarian cancer. 2012.
Available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_
gls/f_guidelines.asp. Accessed September 2012.
11. Perren T.J., Swart A.M., Pfisterer J. et al. A phase 3
trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med.
2011;365:2484.
12. Pujade-Lauraine E., Wagner U., Aavall-Lundqvist E.
et al. Pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin
compared with paclitaxeland carboplatin for patients with
platinum-sensitive ovarian cancer in late relapse. J Clin
Oncol. 2010; 28 (20):3323-3329.

•

уринарна обструкция може да се облекчи с уретерални стентове или нефростомия, в зависимост от
местоположението, дължината и тежестта на препятствието;

13. Rustin G.S., Van der Burg M.E., Griffin C.L. et al. Early
versus delayed treatment of relapsed ovarian cancer (MRC
OV05/EORTC 55955): a randomized trial. Lancet. 2010;
376:1155-1163.

•

понякога може да е подходящо RT върху тумора,
причиняващ запушването.

14. Vergote I., Trope C., Amant F. et al. Neoadjuvant
chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian
cancer. N Engl J Med. 2010; 363:943-953.
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ТРОФОБЛАСТНА БОЛЕСТ
Гестационно трофобластната болест (ГТБ) включва група от бенигнени и малигнени тумори, които се
развиват в матката от плацентарна тъкан. Патогенезата на ГТБ е единствена по рода си поради това, че
туморите се развиват от гестационната тъкан и могат
да имат локално инвазивен или метастатичен потенциал. Честотата варира значително в зависимост от
региона с по-висока честота в Азия в сравение с Европа и Северна Америка. Тези различия поне отчасти се
дължат на разлики в диагностичните критерии, начин
на докладване, качество на епидемиологичните данни.
В САЩ докладванат честота на ГТБ е приблизително
една на 1000 бременности. Най-честата форма на ГТБ
е мола хидатидоза известна също така като моларна
бременност. Мола хидатидоза се счита за премалигнено състояние. Съвкупно малигнените форми на ГТБ се
наричат гестационна трофобластна неоплазия (ГТН)
като включват инвазивна мола, хориокарцином, трофобластен тумор на плацентарното място и епителоиден трофобластен тумор (ЕТТ). Мола хидатидоза съставлява около 80% от всички ГТБ, инвазивната мола
- около 15%, хориокарцинома и останалите по-редки
видове съставляват останалите 5%. Процента на излекуване доближава 100% като лечението в повечето
случаи позволява запазване на фертилитета.
Мола хидатидоза се образува в резултат на абнормна
фертилизация и се бива пълна или частична въз основа на разликите в морфология, кариотип и малигнен потенциал. Голяма част от пълните моли (80%)
се образува в резултат на абнормна фертилизация на
яйцеклетка с липса на ядрена ДНК и съдържат два
идентични бащини хромозомни комплекта получени
от дупликацията на хаплоидния геном на един сперматозоид. Останалите 20% се получават в резултат на
диспермия (оплождане от два сперматозоида). Частичната мола се образува когато яйцеклетката запазва
ядрото си, а абнормната фертилизация се получава по
два начина: 1) фертилизация от един сперматозоид с
последваща дупликация на бащините хромозоми или
2) посредством диспермия. Частичната мола хидатидоза може да съдържа фетални тъкани, но пълната
мола – не.
Постмоларната ГТН, която включва инвазивна мола
и хориокарцином се развива при около 15 до 20% от
пълните моли, но само от 1% до 5% от частичните
моли. Докладваната честота на ГТН след моларна бременност е 18% до 29%. Честотата е стабилна въпреки
ранната диагноза на пълната мола хидатидоза. Инвазивните моли се появяват от разпространение на
хидатидозната мола в миометриума. Приблизително
15% от инвазивните моли метастазират в бял дроб или
вагина. Постоянно увеличен човешки хорион гонадотропен хормон (ЧХГ) след евакуация на моларна бременност най-често води до диагностициране на инвазивна мола. Хориокарцинома се развива от вилозния
трофобласт. Особености на тези малигнени епителни тумори включват трофобластна хиперплазия и
анаплазия, продуциране на ЧХГ, липса на хорионни

470

въси, хеморагия и некроза. Половината от случаите с
хориокарцином се развива след моларна бременност,
нормална бременност или преждевременно раждане
(25%) и тубарна бременност или аборт (25%). Приблизително от 2 до 3% от мола хидатидоза прогресира в
хориокарцином. Интермедиерните трофобластни тумори включващи трофобластен тумор на плацентарното място и епителоиден трофобластен тумор се срещат рядко с честота около 1 на 100 000 бременности,
представлявайки приблизително 1% от всички ГТН.
Повечето ТТПМ се появяват след немоларна бременност месеци или години след предходна бременност.
По-рядко ТТПМ се появява след евакуиране на МХ.
ТТПМ се образува от интерстициалния трофобласт
на мястото на имплантиране на плацентата и се състои предимно от мононуклеарни интермедиерни трофобласти без хорионни въси. Асоциира се с по-малко
васкуларна инвазия, некроза и хеморагия в сравнение
с хориокарцинома. ЕТТ е рядък вариант на ТТПМ,
който имитира карцином. ЕТТ обикновено се появява
години след раждане.
Мола хидатидоза
Най-често пациентките с мола хидатидоза се представят с вагинално кървене обикновено около 6 до 16 седмица на бременността. Поради ранното ехографското
скриниране на бременността и изследване на ЧХГ, повечето случаи на МХ се установяват преди началото на
други симптоми като увеличаване на матката повече
от нормалното за бременността, прееклампсия, хиперемезис, анемия и тека лутеинови овариални кисти.
Частичната мола хидатидоза расте по-бавно и може
да се презентира през късния първи или раннен втори триместър често със симптоми на аборт. Диагнозата се поставя посредством хистологичен анализ на
кюретажния материал. Диагнозата се поставя в комбинация с ехография, клинични симптоми и високи
нива на ЧХГ. Поради хиперпластичните трофобластни клетки при пълна мола хидатидоза много пациенти
имат изразено увеличение на ЧХГ понякога повече от
100 000 IU/L. Обаче подобни елевации в ЧХГ се наблюдават при по-малко от 10% от пациентите с частична
мола хидатидоза. Характерните ехографски белези на
пълната МХ включват увеличена матка с хетерогенна
маса (снежна буря). Оточните хрионни въси образуват малки кистични пространства, които напомнят
на съдове. Обаче тези особености трудно могат да се
видят по време на ехография през първия триместър
на бременността. При напредване на моларната бременност кистичните пространства стават по-големи и
повече. Ехографски белези на частичната мола включват фокални кистични пространства в плацентата, гестационне сак, който е празен или удължен напречно,
фетални аномалии или смърт. Лечението при жени,
които искат запазване на фертилитета е дилатация и
кюретаж по ехографски контрол за да се избегне риска от маточна перфорация. За да се намали риска от
тежко кървене утеротонични агенти (метергин и/или
простагландини) трябва да се назначават по време на
процедурата в следващите няколко часа след проце-

дурата. При жени, които не желаят запазване на фертилитета може да се проведе хистеросалпингектомия.
Хистологично изследване и ДНК генотипизиране могат да помогнат при поставяне на диагнозата на бенигнена, неинвазивна мола и може да се избегне ненужното лечение с профилактична химиотерапия. Приложението на профилактична химиотерапия по време на
евакуация е спорно. Кохранов анализ не предостави
достатъчно данни в полза на приложението на профилактична химиотерапия за превенция на постмоларна
ГТН, обаче данните предполагат, че е възможно профилактичната химиотерапия да намали риска от прогресия към ГТН сред пациентки с пълна МХ с висок
риска от малигнена трансформация. Според NCCN
профилактичен метотрексат или дактиномицин могат да влязат в съображение при пациенти, които са с
висок риск от постмоларна ГТН (възраст >40 години,
нива на ЧХГ над 100 000 mIU/mL, много голяма матка,
и/или лутеинова киста по-голяма от 6 см).
Проследявамето с ЧХГ мониториране е от съществено значение след първоначалното лечение на МХ за
да сме сигурни, че нивата на ЧХГ се връщат в норма.
Молекулите на ЧХГ, които се произвеждат при МХ са
променени и по-хетерогенни спрямо тези, които се
произвеждат при нормална бременност. Поради това
мониторирането трябва да се извърши с количествен
анализ, който може да засече всички форми на ЧХГ,
включително beta-hCG, core HCG, nicked-free beta,
beta core и хипергликолизираните форми. Постмоларна ГТН се развива при около 15%до 20% от пълните
моли, но само при 1 до 5% от частичните моли. Поради това внимателно мониториране може да улесни
ранното установяване на персистентна ГТН. Риска от
рецидивиране е нисък <2% след еднократна моларна
бременност, но нараства значително при жени, които се наблюдава един или няколко рецидива. Един
път нормализирал се рекурентното увеличаване на
ЧХГ е докладвано при по-малко от 1% от пациентите.
Появата на ГТН след нормализиране на ЧХГ е рядко
срещано след като са минали препоръчаните 6 месеца
мониториране след нормализиране на ЧХГ. Скорошно
проучване показа, че пациентките с пълна МХ, при
които маркера се нормализа за период от над 56 дни
имат 3.8 пъти по-висок риск от развитие на ГТН. Препоръчва се мониториране на ЧХГ на всеки една до две
седмици до нормализиране на стойностите. Пациентките трябва да използват контрацепция, пероралните
таблетки се предпочитат защото те подтискат ендогенния лутеинизиращ хормон LH/фоликул стимулиращ
хормон FSH, които могат да интерферират с ЧХГ изследването. След първоначалното нормализиране ЧХГ
трябва да се изследва на всеки 3 месеца за 6 месеца за
да се уверим, че стойностите се запазват в рамките на
нормата. Ако нивата на ЧХГ се задържат високи (плато или повишаване) трябва пациентката да се третира
спрямо алгоритъма за постмоларна ГТН.
Постмоларна Гестационно Трофобластна Неоплазия
ГТН обикновено се диагностицира посредством наблюдение на ЧХГ. За поставяне на диагнозата трябва

да бъдат изпълнени един или повече от следните FIGO
критерии:
Задържане на плато в нивото на ЧХГ при 4 последователни измервания в рамките на 3 седмици
Покачване на нивата на ЧХГ ≥10% при 3 измервания в
рамките на 2 седмици
Персистиране на увеличени стойносто на ЧХГ ≥6 месеца след моларна евакуация
Повторен кюретаж, хистеректомия със салпингектомия или монохимиотерапия може да се обсъди при
персистентна постмоларна ГТН без данни за екстраутеринно засягане. Обсервационно проучване проведено в период от 10 години изследва 544 жени, които
са претърпели повторна утеринна евакуация поради
персистентна ГТБ. След повторен кюретаж 68% нямат
данни за заболяване и нужда от химиотерапия. Необходимостта от прилагане на химиотерапия е по-вероятна за пациентки с хистологично потвърдено персистентно трофобластно заболяване и стойности на ЧХГ
в урината нас 1500 IU/L по време на втората евакуация.
Повторната хирургична намеса или монохимиотерапия трябва да бъдат последвани от ЧХГ мониториране
на всеки 2 седмици до получаване на 3 последователни
нормални стойности, след което месечни измервания
на ЧХГ за 6 месеца.
Гестационно трофобластна неоплазия
Симптомите на ГТН могат да варират взависимост от
предходната бременност вида на болестта и тежестта
на засягане. Постмоларната ГТН включително инвазивната мола и хориокарцинома могат да са свързани
с ирегуларно кървене след първоначалното лечение на
моларна бременност, увеличена матка с неправилна
форма и двустранно увеличени яйчници. Обаче тези
белези могат да отсъстват при пациенти с хориокарцином след нормална немоларна бременност. Трофобластните тумори имат чупливи съдове в резултат
на което често метастатичните лезии са хеморагични.
В допълнение към кървенето метастатичните лезии
могат да бъдат с неврологични или белодробни симптоми. ЕТТ или ТТПМ обикновено са свързани с ирегулярно маточно кървене, което се появява след като
е минал известен период от предходната бременност.
Стадирането на ГТН се базира въз основа на туморното разположение и разпространение: стадий I ограничено в матката заболяване, стадий II включва директно разпространение или метастазиране в други генитални структури, стадий III се определя от наличието
или отсъствието на белодробни метастази, стадий IV
включва непулмонални далечни метастази. Съвременната FIGO прогностична система е адаптирана от
класификацията на СЗО, която включва прогностични фактори от ситемата на Bagshawe. FIGO прогностичната система се базира на индивидуални рискови
фактори, които са и предиктивни за резистентност
към монохимиотерапия като възраст, предходна бременност/и, интервал от бременността, нива на ЧХГ
преди лечение, най-голям размер на тумора (вклю-
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чително матката), места и брой на метастазите и предходно прилагани химиотерапевтични режими, които
са били неуспешни. Сбора обозначава FIGO прогностичния скор: ГТН с нисък риск <7 или ГТН с висок
риск ГТН ≥7. Тази прогнстична система не е валидна
за ЕТТ и ТТПМ. Имайки впредвид, че препоръчаните
терапевтични режими се различават значително при
различните субтипове ГТН точната диагноза е от съществено значение за да се избегне ненужно лечение и
оптимизиране на резултатите при пациентите.
ГТН с нисък риск

наблюдава пързо покачване в нивата на ЧХГ, трябва
да се търсят метастази и да се премине към комбинирана химиотерапия. Най-често прилагания режим в
тези случаи е ЕМА/СО (етопозид, метотрексат и дактиномицин алтерниращ с циклофосфамид и винкристин). Процентите на излекуване с ЕМА/СО достигат
100% дори при наличието на релапс или резистентна
ГТН с нисък риск. Както при монохимиотерапия така
и при полихимиотерапия от втора линия нивата на
ЧХГ трябва да се мониторират на всеки 2 седмици,
но по-често мониториране се налага когато нивата на
ЧХГ не спадат или се покачват.

Първа линия на терапия

Гестационно трофобластна неоплазия с висок риск

ГТН с нисък риск се определя като FIGO скор по-малко от 7. Стандартната първа линия на терапия при ГТН
с мисък риск е монохимиотерапия с метотрексат или
дактиномицин. Редица проучвания изследваха тези агенти, но различията във включващите критерии и дозовите режими направи невъзможно определянето на
по-добрия агент. Докато някои изследователи смятат,
че метотрексата е с по-благоприятен токсичен профил, с дактиномицин се постигат сходни или по-добри
резултати с по-малка честота на дозиране. Понастоящем прилаганите режими на дактиномицин включват
5 дневна схема (10-12 mcg/kg или фиксирана доза от
0.5 mg i.v. на всеки 2 седмици) или пулсов режим (1.25
mg/m2 i.v. на всеки 2 седмици). Процента на първична
ремисия при 5 дневния режим варира от 77% до 94% и
при пулсовия режим от 69% до 90%. За метотрексата
съвременните режими включват 5 дневен метотрексат
(0.4 mg/kg i.v. или i.m х 5 дни на всеки 2 седмици) или
8 дневен режим на метотрексат алтерниращ със спасителен левковорин (1.0-1.5 mg/kg i.m. на всеки следващ ден х4 дни, алтерниращ с левковорин 15 mg p.o.на
всеки 2 седмици). Процента на първична ремисия е от
87% до 93% при 5 дневния протокол и от 74% до 93%
при 8 дневния метотрексат с левковорин. Обикновено
метотрексат се прилага като първа линия на терапия
поради благоприятния си токсикологичен профил. Дактиномицин често се прилага като втора линия на лечение при пациенти с непоносимост към метотрексат
или наличие на изливи, което е противопоказание за
прилагане на метотрексат. Препоръчва се мониториране на отговора към химиотерапия чрез ЧХГ на всеки
2 седмици при стартиране на всеки цикъл химиотерапия. След нормализиране на ЧХГ препоръчва се продължаване на химиотерапията с още 2 до 3 цикъла за
да се намали риска от рецидивиране. проследяването
трябва да включва ежемесечно изследване на ЧХГ за
една година успоредно с прилагане на контрацепция.
Показател за химиотерапевтична резистентност е плато в нивото на ЧХГ (<10% промяна) след 3 последователни цикъла или нарастване в ЧХГ (>10% промяна)
след 2 последователни цикъла. В този случай е показана втора линия на терапия.

Определя се като прогностичен скор по-висок или равен на седем или стадий IV по FIGO. Високорисково
заболяване се среща сравнително рядко при пациенти
с постмоларна ГТН – 6% от случаите. Високорисково
заболяване трябва да се третира с полихимиотерапия.
Могат да бъдат включени адювантна хирургия или лъчетерапия. С мултимодалния подход степента на излекуване достигат приблизително 90% включващи почти всички пациенти с белодробни и вагинални метастази и 70% от пациентите в IV-ти стадий. Факторите
свързани с по-лоши резултати включват чернодробни
и мозъчни метастази особено когато се срещат заедно.
Обаче прогнозата и при тези пациентки се подобри с
времето.
Първична химиотерапия

Втора линия монохимиотерапя

ЕМА/СО режима, в който ЕМА и СО се прилагат в
алтерниращи седмици е най-често прилаганата химиотерапия за първоначално лечение на високорисково
заболяване. Въз основа на съществуващите доказателства, счита се, че този режим предоставя най-добрата
комбинация от ефикасност с приемлива токсичност
при лечение на пациенти с висок риск ГТН. Множество изследователи потвърдиха ефикасността на ЕМА/
СО докладвайки пълни отговори от 62% до 78% и дългосрочна преживяемост от 85% до 94%. Други режими,
които се прилагат на първа линия на лечение при високорисково заболяване включват ЕМА/ЕР (етопозид,
метотрексат, дактиномицин алтерниращи с етопозид
и цисплатин) и ЕР/ЕМА (етопозид и цисплатин алтерниращи с етопозид, метотрексат и дактиномицин).
Поради липса на рандомизирани клинични проучвания при това заболяване системните прегледи не
могат да дадат единодушно заключение относно превъзхождащата комбинация за първа линия на лечение
при високорисково заболяване. ЕМА/ЕР или ЕР/ЕМА
е високо активен е се счита от някои автори за превъзхождащ ЕМА/СО при ГТН с много висок риск, обаче
прилагането му като стандартна първоначална химиотерапия е ограничено от повишената токсичност и
невъзможност да се предостави адекватна спасителна
химиотерапия при персистентно/рекурентно заболяване.

При пациенти с лош отговор към монохимиотерапия
или при тези, които първоначално отговарят, но се

Индукционна химиотерапия при разпространено метастатично заболяване
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Пациентите с разпространено метастатично заболяване, които имат прогностичен скор повече от 12 имат
по-лоша прогноза. Стартирането на стандартна комбинирана химиотерапия при тези пациенти води до
колапс на тумора с хеморагия, метаболитна ацидоза,
септицемия и/или множествена органна недостатъчност, което може да доведе до ранна смърт (в рамките
на 4 седмици). Усилия за подобряване на резултатите
при тази популация с много висок риск включиха индукционна химиотерапия с етопозид и цисплатин преди стартиране на ЕМА/СО. При 140 пациентки с висок
риск ГТН 33 са били определени като такива с много
голям туморен товар (много висок риск) получили
нискодозова индукционна химиотерапия с етопозид/
цисплатин преди приложение на ЕМА/СО (етопозид
100 mg/m2 i.v. и цисплатин 20 mg/m2 i.v. на 1 и 2 ден
на всеки 7 дни за 1-3 курса). Общата преживяемост и
процента на ранна смърт са били 94.3% и 0.7% респективно при кохортата с висок риск, което представлява значително подобрение в сравнение с резултатите
докладвани при първата кохорта, която не е получила
индукционна химиотерапия. Следователно препоръчително е назначаването на индукционна нискодозова
ЕР (етопозид 100 mg/m2/d i.v. и цисплатин 20 mg/m2/d
i.v.) за 1-3 цикъла преди лечение с ЕМА/СО.

пълен отговор/ремисия с ЕМА/ЕР при заболяване резистентно на ЕМА/СО е между 75% и 85%. Допълнителни лекарствени комбинации съдържащи етопозид
и платина са ефективни при пациенти със заболяване,
което е резистентно към метотрексат съдържащи режими. При резистентна на метотрексат ГТН се прилагат: ТР/ТЕ (паклитаксел и цисплатин алтерниращи с
паклитаксел и етопозид), ВЕР (блеомицин, етопозид
и цисплатин), VIP (етопозид, ифосфамид и цисплатин) и ICE (ифосфамид, карбоплатин и етопозид. При
герминативно клтъчни тумори с хориокарциномна
компонента се прилага спасителна химиотерапия TIP
(паклитаксел, ифосфамид, цисплатин). Етопозид-платина съдържащите режими изискват приложение на
гранулоцит колоний стимулиращ за превенция на
неутропенични усложнения и отлагане на лечението.
Общия успех на спасителната химиотерапия при тази
група от пациенти е около 80%. Фактори свързани с
по-лоша преживяемост са висок ЧХГ в началото на
спасителната химиотерапия, по-голям брой на метастатично засягане, метастази на други места освен бял
дроб и вагина (стадий IV) и FIGO скор по-висок от 12.

Поведение при ЦНС метастази

Епидемиология

Трябва да се има впредвид, че пациентките с мозъчни
метастази могат да имат нужда от спешна намеса за
преодоляване на интракраниално кървене или високо
интракраниално налягане. Честотата на интракраниалните метастази е ниска при постмоларната ГТН, но
приблизително 20% от пациентите с хориокарцином
имат ЦНС засягане. ЕМА/СО трябва да се модифицира като се включи високодозов метотрексат 1000 mg/
m2 и допълнителни 15 mg пеорални дози левковорин
на всеки 6 часа за 12 дози сартирайки от 32 час след началото на инфузията с метотрексат. Може да се обсъди
целомозъчно облъчвне или стереотактична терапия с
или без интратекален метотрексат. Докладваната честота на излекуване при наличие на мозъчни метастази
варира от 50% до 80% взависимост от симптомите на
пациента както и броя, размер и разположение на мозъчните метастази.

Злокачествените тумори на фалопиевите (маточните) тръби са едни от най-рядко срещаните тумори на
ЖПО в България. През 2014 година по данни на НРР
в България са регистрирани 18 новозаболели, а през
2015 година жените са 17.

Спасителна химиотерапия
Приблизително от 30% до 40% от високорисковите пациенти имат непълен отговор на първа линия или имат
релапс. Повечето от тези пациентки имат множество
метастази на места различни от вагина и бял дроб като
възможно е да са получили неадекватно първоначално лечение. Спасителната химиотерапия с лекарствен
режим включващ етопозид и платина комбиниран с
оперативно лечение на персистиращия тумор води до
излекуване при около 80% до 90% от пациентките с високорисково заболяване. Режимите ЕМА/ЕР или ЕР/
ЕМА се считат за най-подходящи за пациенти, които
са отговорили на ЕМА/СО, но имат плато в иначе ниски стойности на ЧХГ или имат повторно нарастване
в ЧХГ след пълен отговор на ЕМА/СО. Процента на

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ФАЛОПИЕВИТЕ
ТРЪБИ

Етиология и рискови фактори
Етиологията на рака на маточните тръби е аналогична
на тази на рака на яйчника. При 11% от болните с рак
на маточната тръба е установена мутация на BRCA1, а
при 5 % на BRCA2 мутация. При жените, диагностирани с рак на възраст до 55 години, са установени мутации в 28% от случаите. Както при рак на яйчника, така
и при рак на маточните тръби, е установен фамилен
рак, включващ рак на млечната жлеза и яйчника. Около 11% от болните с рак на маточната тръба са имали в
анамнезата РМЖ или рак на колона. Редица публикации установяват, че тазовият серозен карцином произхожда от лигавицата на фалопиевата тръба и се налага
теорията, че възпалението в тръбата, причинено от
менструалните цитокини и инфекция, е от решаващо
значение за генезиса на тези тумори. Другите рискови
фактори за тазовия серозен карцином са използването
на перорални контрацептиви, паритета, безплодието и
лигирането на маточните тръби. При по-задълбочени
хистологични изследвания много „овариални карциноми“ биват определени като рак на маточната тръба
в дисталната част.
Хистология
Злокачествените тумори на фалопиевата тръба (овидукт и маточна тръба), съгласно класификацията на
СЗО, се различават 3 големи хистологични типа: епи-
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телни, смесени –епително-мезенхимални и мезенхимални. Епителните са: сarcinoma in situ, серозен, муцинозен, ендометроиден, светлоклетъчен, преходноклетъчен, спиноцелуларен и недиференциран. Смесените
епително-мезенхимални тумори са: аденосаркома и
смесен мезоделмален Мюлеров тумор. Мезенхималните тумори са: лейомиосарком и др. Най-чести са епителните тумори. От епителните тумори в 70% от случаите са серозен карцином, а в 10% – ендометроиден.
При ендометроидния карцином често се установяват
фокуси на сквамозна диференциация. Хистологично
ракът на маточната тръба наподобява този на рака на
яйчника. Разпространението на тумора се осъществява чрез прорастване, след изтичане на туморни маси
от маточната тръба в коремната кухина по лимфогенен път и по хематогенен път. Регионалните лимфни
възли са обтураторните, общите илиачни, външните
илиачни, латералните сакрални, парааорталните и
ингвиналните.
Клиника
В ранния стадий на болестта има леки оплаквания
и симптоми. Класическата триада на Latzko, която
включва преходно вагинално изтичане, болка и тумор
в коремната кухина се наблюдава в 15% от случаите.
При 50% от болните с рак на маточната тръба се установява изтичане от влагалището или кървене, което има
кръвенист вид или с цвят на кехлибар, известно още
като hydrops tubae profluens. При кървене в менопаузата и след направен кюретаж с негативен резултат от
ендометриума, следва да се заподозре карцином на маточната тръба. При 1/3 от болните обаче при хистологичния резултат от кюретаж на матката се установява
аденокарцином. Болките са коликообразни и се дължат на контракции на маточната тръба, обикновено
след коликообразната болка се появява изтичането на
секрет от влагалището. Когато туморът нарастне над
10 см, симптомите са: притискане на пикочния мехур с
често уриниране, притискане на ректума и затруднена
дефекация. В авансиралия стадий на заболяването пациентите имат повече симптоми, като водещ е асцита
и големите туморни маси, изпълващи корема, увеличаване обиколката на корема. При 60% от болните се
наблюдава асцит и туморни маси в коремната кухина.
Тези симптоми обикновено са късни и твърде неспецифични, болните се насочват към гастроентеролог и
едва по-късно – към гинеколог. Обикновено симптомите са сходни с тези на рака на яйчника и най-често
болните са диагностицирани интраоперативно или
при получаване на хистологичният резултат.
Диагноза
Анамнеза, оглед с вагинален спекулум, вагиноабдоминален преглед и ректоабдоминален преглед. СА
125 е туморен маркер за рак на яйчника, но показва
положителни стойности и при рак на маточната тръба, като при 80% от болните този туморен маркер е
сигнификатно повишен. При наличие на повишени
стойности на СА 125 и едностранна формация в таза
следва да се прави диференциална диагноза между рак
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на яйчника и рак на маточната тръба. С цел определяне на размера на тумора се използва трансвагиналната
и абдоминална ехография в това число и 3D доплер и
Power Doppler. За локално разпространение на процеса, както и за далечни метастази с висока диагностична стойност, са MRI, PET/ CT и CT, като най-информативен е PET/CT. Едва в 4% от случаите, диагнозата
РМТ е поставена предоперативно. Окончателната диагноза е хистологичната.
Стадиране
Стадирането на рака на фалопиевите тръби е хирургично. Използва се международната класификация
TNM/FIGO за рак на фалопиевите тръби. Определянето на Т, N и М категориите кореспондира на FIGO
стадиите. За сравнение са използвани двете системи.
В последната 8-ма ревизия на TNM e представено стадирането и по FIGO. Стадирането на карцином на фалопиевата тръба е същото като стадирането на рака на
яйчника.
Прогностични фактори
Най-важният прогностичен фактор е разпространението на тумора. Степента на инвазия е самостоятелен прогностичен фактор при І стадий. Тумор, разположен в областта на фимбриите, е лош прогностичен
фактор. Васкуларната инвазия и метастазите в лимфните възли също са прогностични фактори. Степента
на диференциация има връзка с преживяемостта, но
хистологичният вид няма такова значение, с изключение на светлоклетъчните тумори. Средната възраст
на болните е 64,2 години, като възраст над 66 години
също е прогностичен фактор.
Лечение
Комплексното терапевтично поведение се определя от
комисия, включваща задължително гинеколог-онколог, химиотерапевт и лъчетерапевт. Хирургията играе
важна роля във всички фази от лечението на този карцином. Прилагането на постоперативна химиотерапия е стандарт за всички пациенти в авансирал стадий
и намира приложение и при пациенти в ранен стадий
и висок риск. Обемът на оперативната интервенция и
химиотерапията на рака на маточната тръба е съгласно FIGO guidelines за рака на яйчника. Лъчетерапия
почти не се прилага.
Хирургично лечение
Обемът на оперативната интервенция за рака на маточната тръба включва: класическа тотална абдоминална хистеректомия, двустранна салпингоовариектомия, тотална оментектомия, цитологична оценка
на таза, коремната кухина и субдиафрагмално, селективна лимфна дисекция на тазовите лимфни възли и в
парааорталната област и апендектомия и хирургична
оценка на коремните органи.
Вторична хирургия при тубарен карцином
Вторичната хирургична намеса се прилага при появата

на рецидиви и метастази и с цел вторична редукция на
тумора. Прилагат се различни техники в зависимост
от разпространението на тумора – от резекция на черво, пикочен мехур и чернодробна резекция, до екзентерации, които се преценяват индивидуално.
Лечение на рецидивите
Появата на рецидив изисква да се обсъди последователността на терапевтичните методи. При болни, със
светъл период > 24 месеца от първоначалната терапия,
се пристъпва към оперативна интервенция (ако рецидивът е операбилен). Извършва се повторна лапаротомия с цел максимално отстраняване на туморите,
последвана от химиотерапия. Понякога се налагат 3 и
повече операции. Понякога с цел лечение на илиус се
налага извършване на чревни деривации и извеждане
на стоми при невъзможност за оперативно отстраняване на тумора.
Химиотерапия
Комбинирана или монохимиотерапия се провежда в
адювантен аспект при радикално оперирани болни,
като неоадювантна при локално авансирали иноперабилни болни и терапевтична – при метастазирало
заболяване. Адювантна химиотерапия не се провежда
при болни в стадий IA, с високо диференцирани тумори ( G1 ) – нисък риск. Стандарт в лечението е провеждане на химиотерапия с сarboplatinа и paclitaxel за
болните с висок риск от рецидиви. При болни с много авансирал туморен процес, когато е преценено, че
извършването на оперативната интервенция е невъзможно или възрастта и общото състояние не позволяват извършването на оперативна интервенция, се
преминава към отложена циторедукция – след провеждане на неоадювантна химиотерапия. Провеждат
се 3-4 курса със съдържаща платина химиотерапия.
ЕORTC проучването не е установило статистически
значима разлика в преживяемостта с авансирал тумор между болните, които са оперирани и тези оперирани с интервал. Като първа линия при авансирал
рак на маточната тръба се използва комбинацията
с paclitaxel, carboplatin и bevacizumab. Макар че няма
достатъчни данни за прилагане на интраабдоминална
химиотерапия, е установено, че интраабдоминалната
химиотерапия с сarboplatinа и paclitaxel е алтернатива
на интравенозната ХТ.
Лечение на рецидивите. Когато от началната терапия
до появата на рецидива са изминали повече от 6 месеца, заболяването се смята чувствително на лечение с
платина. При чувствителни на платина пациентки се
прилага bevacizumab, gemcitabine и carboplatin.
Прогноза и преживяемост
Факторите, свързани с прогнозата са: стадият, хистологичният вид на тумора и степента на диференциация. При болните в І стадий прогнозата е относително добра. Оптималната хирургия е единственият
самостоятелен прогностичен фактор. При болните с
авансирал рак на маточната тръба средната прежи-

вяемост е 18,7 месеца, при болните, оперирани субоптимално, е 22,5 месеца, а при болните, оперирани
оптимално, е 40,8 месеца. Ракът на маточната тръба
има по-лоша прогноза, отколкото рака на яйчника. Резултатите за 5-годишната прежимяемост са: 95% при I
стадий, 75% при болните във II, 69% при болните III и
45% при болните в IV.
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Международната агенция за изследване на рака (The
International Agency for Research on Cancer, IARC) на
Световната здравна организация (СЗО, WHO) отчита глобално нарастване на рака до 18,1 милиона нови
случаи и 9,6 милиона смъртни случаи през 2018 година, като в цял свят ракът на гърдата си остава най-често срещаното социалнозначимо онкологично заболяване сред жените. Данни от Европейската информационна система за рака (ECIS) сочат, че само през 2018
г. са диагностицирани повече от 400 000 нови случая
на рак на гърдата в ЕС. За България данните за 2014
г. са следните , заболяемост-мъже 0.4%,жени-25,7%.
Смъртност общо 2.9%.
ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ (КЛИНИЧНА КАРТИНА)
Ракът на гърдата е хетерогенно заболяване, чийто основни признаци и симптоми са в пряка зависимост
от локализацията и степента на развитие на болестта/
стадия. В началните стадии на заболяването няма
строго дефинирани клинични прояви, водещи са локалните безсимптомни находки (визуални, палпаторни или инструментални), съчетани с определени рискови фактори. (1, 2, 4)
Според значимостта си симптомите са:
нискорискови – симптоми, налагащи консултация,
основни диагностични методи и в повечето случаи –
поведение на активно наблюдение;
високорискови – симптоми, налагащи незабавна лекарска консултация, диагностика и лечение; (2, 3, 5, 10).

Нискорисковите симптоми са дискомфорт в областта на гърдите и/или аксилите, промяна във формата
или размера на едната гърда, мастопатични промени в
динамика, нарушен контур на гърда и мастопатични
палпаторни промени в структурата ѝ, промяна в цвят
на кожата, температура и болков синдром.
Високорисковите симптоми включват палпираща
се формация в гърда или в аксиларна зона (големина, невлияеща се от менструален цикъл), ретракция,
хлътване и/или разраняване на зърното, хеморагична
секреция, немотивирана промяна в цвета на кожата,
както и оток и промени на кожата при лимфостаза.
(25) Въпреки всички изброени симптоми при 65% от
пациентите с карцином на гърдата, водещо е наличието на палпираща се формация. (1, 18)
В напредналите стадии симптомите при локално
авансирал и/или метастатичен рак на гърдата включват разнообразни признаци, водещи до съществена
локална промяна и/или влошаване в качеството на
живот.
Локалните промени са: деформация на гърда и/или
аксиларна зона от налична формация, инфилтрация
на кожа (с или без ранева повърхност) или фиксиране
към гръдна стена. (1) Клинично допълнително може
да се появи хеморагия, болков синдром, локална инфекция с некрози, изразена лимфостаза на гърда и горен крайник.
Специфични промени са инфламаторен карцином
(карциноматозен мастит), сателитни метастази на
кожата на гърдата и ранева консумация на мамила.
Инфламаторният карцином на гърдата клинично
се проявява с еритем, като кожата на гърдата може да
придобие цвят от розово до тъмночервено или лилаво.
Еритемът може да бъде свързан с усещане за топлина в
засегнатата гърда и увеличаване на размера, като отокът е съпроводен с прекомерно разширение на космените фоликули, което води до характерен външен вид
на кожата (портокалова кора). Поради възможността
за заблуда за доброкачествена бактериална инфекция
като мастит, важно е да се отбележи, че това не е възпалителен процес и не се свързва със симптоми като
фебрилитет, локализирана болка или левкоцитоза. (21)
Сателитните кожни метастази представляват
твърди, единични или множествени кожни лезии,
често придружени с пигментация. Друга форма на
сателитните кожни метастази е телеангиектатичен
метастатичен карцином, характеризиращ се с ливиден цвят. Лезиите са папуловидни, появяват се върху
еритематозна повърхност, подобна на инфламаторния
карцином. Пациентите често се оплакват и от силен
пруритус. (22, 23, 24)
Симптомите при метастатичeн карцином, засягащ локорегионалните лимфни възли, са палпиращи
се образувания в аксила и гърдата (включително и
контралатерални), супраклавикуларна и шийна област, по-рядко придружени с болков синдром и едем
на гърдата и крайника. Далечните метастази от
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своя страна оформят допълнителна клиника в зависимост от локализацията си:
• при засягане на бели дробове – затруднено дишане и
задух, непродуктивна кашлица, наличие на плеврален
излив и адинамия;
• при засягане на кости – силен болков синдром, затруднена двигателна активност и наличие на патологични фрактури;
• при засягане на мозък – главоболие, световъртеж,
двойно виждане, нарушено равновесие, припадъци и др.;
• при засягане на черен дроб – тежест в дясно подребрие, редукция на тегло, иктер и асцит;
• при засягане на кожа – множество кожни нодули
с или без промяна в цвета на кожата и изразена лимфостаза.
Системните промени, които повлияват съществено
качеството на живот, са: загуба на апетит, консумативен синдром с изразена редукция на тегло, адинамия,
анемия, левкопения, хипопротеинемия и болка, които
влошават общото състояние и нарушават психосоциалния статус на пациента.
Клинични форми на рак на гърдата:
• безсимптомен (клинично неизявен) – открива се
при профилактичен преглед (мамография, ехомамография) или като случайна хистологична находка по
повод лечение на бенигнени болести на гърда;
• клинично манифестен – представя се с изявена
симптоматика и има висок риск за прогресия;
окултен (скрит) – изявява се клинично с метастази,
без да се открива първично огнище. (25)

Рискови фактори за рак на гърдата
Всеки признак, който увеличава вероятността за развитие на болест, се нарича рисков фактор. Описани са
над трийсет рискови фактора за развитие на карцином
на гърда, като най-значимите са: пол, възраст (≥ 65 години), фамилност (8) (първа и втора степен на родство
по Anderson), хормонален дисбаланс (аборти, злоупотреба с хормони), анамнеза за предшестващ карцином на гърда (КГ), петгодишен риск от инвазивен КГ
≥ 1.7% (според модел на Gail) при жени ≥ 35-годишна
възраст, лобуларен карцином in situ (LCIS), жени с целоживотен риск > 20% (според модели за оценка на риска при фамилен карцином), ниска репродуктивност,
късно първо раждане, липса на кърмене, йонизиращи
облъчвания на гръден кош под 30-годишна възраст,
лекуван КГ, ранно менархе, късна менопауза (9, 18),
затлъстяване и др. (25) При in vitro процедури рискът
за рак на гърдата при пациенти, започнали лечението
на 40-годишна възраст, не е повишен, но при in vitro
процедури в ранна възраст се установява значително повишаване на честотата на рак на гърдата. (19)
Рискът може да се увеличи значително и при in vitro
процедури на жени с положителна фамилна анамнеза. (20) При нарастване на броя несполучливи опити,
рискът се мултиплицира.
Екзогенните фактори (околна среда, начин на живот и
хранене, социално-икономически статус) също могат
да повлияят риска и хода на болестта. (6, 7)
Отчитайки релативния риск (RR), т.е. мярката за това
колко пъти рискът от заболяване е по-висок в групата
на експонираните в сравнение с група на неекспонираните, в таблицата е представен списък на рисковите
фактори (American Cancer Society, 2013). (26)

Таблица 1. Списък на рисковите фактори за рак на гърдата
(American Cancer Society, 2013) според релативния риск
Релативен риск

Фактор

>4.0

Възраст (65+ в сравнение с < 65)
Атипична хиперплазия, потвърдена с биопсия
BRCA1 и/или BRCA2 мутации
Мамографски плътна гърда
Лобуларен карцином in situ
Лична анамнеза за РГ, диагностициран преди 40-годишна възраст
Двама или повече родственици от първа линия с РГ, диагностицирани в млада възраст

2.1 - 4.0

Лична анамнеза за РГ, диагностициран след 40-годишна възраст
Високи ендогенни нива на естроген или тестостерон (постменопаузално)
Облъчване на гръдната стена във високи дози
Един родственик от първа линия с РГ

1.1 – 2.0

Консумация на алкохол
Тютюнопушене (> 20 пакетогодини)
Произход от рода евреи Ешкенази (Източна Европа)
Експозиция на диетилстилбестрол
Ранно менархе (< 12 години)
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Ръст (> 1.75м)
Висок социално-икономически статус Късна възраст на първо раждане (> 30 години)
Късна менопауза(> 55 години)
Липса на кърмене
Липса на бременности
Затлъстяване (постменопаузално)/наддаване на тегло при възрастните
Лична анамнеза за ендометриален, овариален или колоректален рак
Дългосрочно приложение на хормонозаместителна терапия с естроген и прогестин
Скорошна употреба на орални контрацептиви
Повишен риск за развитие на рак на гърдата
„Повишен риск“ се дефинира като по-голяма вероятност от развитие на болест за определен период от
време, под въздействие на сбор от рискови фактори с
установен канцерогенен ефект. Изчислява се въз основа на информация за предшестващи злокачествени
болести и биологични характеристики, сравнени със
средностатистическа жена на същата възраст, и се
представя като процент на вероятност да се развие КГ
през следващите пет години или до края на живота (90
години).
Математическият модел на Mitchell Gail включва анамнестични данни за седем показателя: предшестваща
болест на гърда (инвазивен карцином, дуктален или
лобуларен карцином in situ), настояща възраст, възраст на менархе и първо раждане, брой родственици
от първа линия с КГ, брой и резултат (атипична хиперплазия) от предшестващи биопсии на гърда, расова и
етническа принадлежност. При попълването на тези
данни в специализиран модул, разработен от National
Cancer Institute (13), автоматично се отчита в проценти
индивидуалният риск, което определя подхода за профилактика и диагностика.
Моделът на Claus (14, 25) е лесен за употреба и позволява оценка за риск при фамилен КГ, като изисква и
възраст на диагностициране на болестта при родственици от първа и втора линия; при установяване на автозомно-доминантен модел на унаследяване се отчита
трикратно повишен риск от фамилен КГ.
Модел BRCAPRO (15, 25) е инструмент за оценка на
риск при високорискови семейства с доказани BRCA1
или BRCA2 мутации, резултатът от който налага медико-генетични консултации в специализирани генетични центрове.
Модел BOADICEA (16) оценява генетичната възприемчивост за КГ и овариален карцином; възприемчивостта се обяснява с мутации в BRCA1 и BRCA2, заедно с полигенни компоненти и техния общ мултипликативен ефект. За разлика от другите математически
модели, моделът на Tyrer-Cuzick взема предвид фамилната анамнеза, хормонални фактори, доброкачествени
болести на гърда и тяхното взаимодействие; явява се
най-пълният и точен модел за предсказване на риск от
КГ. (17, 25)
При пациентите с повишен риск съществуват следните
редуциращи риска подходи: хирургични интервенции

и лекарствено лечение, целящи намаляване на риска и
предотвратяване развитие на КГ, карцином на яйчници и фалопиеви тръби. Към редуциращите риска хирургични интервенции се отнасят билатералната тотална мастектомия и билатералната салпингооофоректомия. Лекарственото лечение включва прилагане на
редуциращи риска агенти, които намаляват риска от
КГ – tamoxifen, anastrozole, exemestane и anastrozole. (25)
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Не съществуват маркери, посочващи локализацията
на метастазите. Има наблюдения, че естроген–рецептор позитивните тумори метастазират по-често в скелета (James, 2003), докато лобуларните карциноми показват предилекция към гастро-интестиналния тракт
и яйчниците (Borst and Ingold, 1993; Arpino et al., 2004).

РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА –
ПРОГНОЗА И МОЛЕКУЛЯРНО –
ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Ракът на млечната жлеза е клинично хетерогенно заболяване. Около 10 - 15 % от заболелите имат агресивен ход на болестта и развиват далечни метастази в
рамките на първите три години от заболяването, като
поява на късни далечни метастази десет и повече години след първоначалната диагноза не е необичайна.
Различните хистопатологични типове инвазивни
карциноми на млечната жлеза се характеризират с
различна честота и преживяемост :
1/ Дуктален карцином
Честота 50 - 80%

10 год. преживяемост – 35 - 50%

2/ Лобуларен карцином
Честота 5 - 15%

10 год. преживяемост – 35 - 50%

За момента класическите прогностични фактори са
в състояние да предскажат много добра или много
лоша прогноза за около 30% от пациентките. За оставащите 70% от болните, от които близо 30% ще
развият метастази са нужни допълнителни маркери.
За да има приложение като прогностичен фактор, потенциалният маркер следва да бъда тестван ретроспективно за големи групи пациенти и дълъг период
от време. Мултивариантният анализ показва връзката му с утвърдените маркери, за оценка на неговата
независима стойност. Резултатите се валидират чрез
проспективно изследване, за потвърждаване на прогностичната стойност на тествания маркер
1.1. Фактори, влияещи на прогнозата
Факторите, влияещи на прогнозата, се определят от
характеристиките на пациента и на тумора.
Характеристики на пациента:
а/ възраст и менопаузален статус
б/ генетични фактори – напр. носителство на BRCA1
и BRCA2 мутация,

3/ Смесен (лобуларен и дуктален)

р53 /с-м на Li Fraumeni/

Честота 4 - 5%

в/ раса

10 год. преживяемост – 35 - 50%

4/ Тубуларен карцином

г/ коморбидност

Честота 1 - 6%

Характеристики на тумора

10 год. преживяемост – 90 - 100%

5/ Муцинозен карцином

1.1.1. Фактори на пролиферацията

Честота под 5 %

Скоростта на клетъчното делене в тумора е една значителна компонента от цялостния туморен растеж.
Оттук и появата на множество методи за описване
на пролиферативната активност и растежния капацитет. Освен клетъчния растеж следва да се има предвид
и продължителността на живот на клетките, както
и скоростта, с която загиват. Ето защо в този си вид
методите, изследващи пролиферацията описват само
част от туморната динамика.

10 год. преживяемост – 80 - 100%

6/ Медуларен карцином
Честота 1 - 7%

10 год. преживяемост – 50 – 90%

Рискът от развитие на далечни метастази се покачва
с наличието на метастатични лимфни възли, по–голям туморен размер и загуба на диференциация (Page,
1991; Koscielny et al., 1984; Rosen et al., 1989; Carter et
al., 1989; Elston and Elis, 1991), които представляват
„класическите” прогностични фактори. При пациентките с негативна аксила съдовата инвазия е допълнителен прогностичен фактор (Pinder et al., 1994; de
Mascarel et al., 1998).
Въпреки това, около 1/3 от пациентките с негативна
аксила ще развият далечни метастази и приблизително 1/3 от тези, които имат метастази в лимфните възли, ще бъдат свободни от далечни метастази 10 год.
след проведената локална терапия (хирургия и радиотерапия) (Rosen et al., 1989; Hellman, 1994).

Най-старата методика за изследване на пролиферацията е изброяването на митозите на поле в стандартен
хистологичен препарат. То е неотменна част от всички хистологични и ядрени Grading системи, и все още
служи като стандарт в оценката на новите индикатори
на пролиферацията.
Броят на митозите има независимо прогностично
значение в уни- и мултивариантния анализ.
S-фаза фракция – високата S-фаза фракция корелира
с ранно метастазиране и по-кратка преживяемост. Не-
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достатък на метода е липсата на стандарт.
Ki67 е моноклонално антитяло, насочено срещу нуклеарен антиген, който се експресира само в пролифериращи клетки. Плюс е възможността поликлоналното антитяло Ki67 да се използува върху фиксирани
архивни материали. Показва спорадично една статистически достоверна корелация с хода на болестта
и в момента се смята за най-значимия пролиферативен маркер. Има предиктивна стойност по отншение
чувствителност към ендокринна терапия и в много
ниски и много високи стойности със значителна достоверност и прогностична стойност.
1.1.2. Растежни фактори и техните рецептори
Клетъчната регулация на епитела на млечната жлеза се
реализира от растежни фактори и техните рецептори.
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) е физиологично съществуващ трансмембранен рецепторен протеин, който се включва в регулацията на клетъчния
цикъл, апоптозата, процесите на адхезия, инвазия и
метастазиране. В 30 – 60% от карциномите на млечната жлеза е свръхекспресиран. Високата експресия
се свързва с намалена преживяемост, както и с резистентност към хормонотерапия, независимо от стероидния рецепторен статус.
HER2/neu (ERBB2) прото–онкогенът кодира трансмембранен рецептор с тирозин–киназна активност,
който е вторият представител в семейството на рецепторите за епидермалния растежен фактор. Свръхекспресиран е в 15 - 30 % (Slamon et al., 1987; Slamon et
al., 2001) от карциномите на млечната жлеза и е независим прогностичен фактор за риск от рецидиви при
болни с негативни л. възли, както и предиктивен фактор за лечение с таргетна анти HER2 терапия, цитостатично лечение - /положителен/ и хормонотерапия - /
отрицателен/.
VEGF e фактор, стимулиращ ангиогенезата, който осигурява свръхпропускливост на съдовете, стимулира
експресията на урокиназния плазминоген – активатор
u-PA, като и на инхибитора на плазминоген – активатор тип 1, експресията на матрикс-металопротеиназа
тип 2. Високите нива корелират с лоша прогноза.
Стероидни рецептори – ниските нива на експресия са
свързани с риск от метастазиране. Имат предиктивна
стойност по отношение адювантната хормонотерапия.
Прогностичен фактор за краткосрочен риск от метастазиране - до петата година, зависим от степента на
диференциация.
1.1.3. Фактори на инвазията
Първата стъпка от каскадата на метастазирането е
свързана с деградация на екстрацелуларния матрикс и
последваща инвазия на подлежащата тъкан от туморни клетки. Деградацията е свързана с активирането на
редица ензимни системи, в това число матриксните
металопротеинази и системата на урокиназния плазминоген – активатор (uPA).
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За първи път Duffi at al. свързват високите нива на
uPA активност с лоша прогноза при жени с РМЖ. В
допълнение към uPA високите нива на инхибитора
му PAI1 се явяват прогностичен маркер за пациентки
както с негативни, така и с позитивни лимфни възли.
Независимо от своята инхибираща протеазите активност, PAI1 явно играе роля в миграцията на клетки
(Andreasen et al., 1997) и активира туморната инвазия
и ангиогенезата (Bajou et al., 2004).
Анализът на EORTC (European Organization for
Research and Treatment of Cancer) върху 8377 пациентки с РМЖ, наблюдавани средно 79 месеца показва, че
при болни с негативни лимфни възли, нивата на uPA и
РАІ1 се оказват най-силният предиктор за метастазиране (Look et al., 2002).
Единствени от „новите” маркери урокиназният
плазминоген – активатор (uPA), и съответният му
инхибитор 1 (PAI-1) се доказват в мултивариантни
анализи като значими независими прогностични
фактори. Все още широкото им клинично приложение
е ограничено, вероятно във връзка с необходимостта
от използуване на екстракти от свежа туморна тъкан.
Катепсин Д е гликопротеин, които функционира като
протеаза, разрушавайки базалната мембрана. Имунохистохимичното му доказване в тъкани не корелира с
хода на заболяването.
1.2 Тумор – супресорни гени
P53 генът кодира тумор – супресорен фосфопротеин, който блокира клетъчния цикъл във фаза G1 при
наличие на увреждане на ДНК. Повечето мутации в
този ген водят до конформационни промени и поява
на функционално неактивен, но стабилен нуклеарен
протеин. Мутациите са с лоша прогноза както по отношение свободния от рецидиви интервал, така и по
отношение на общата преживяемост. Р53 има предиктивна стойност за резистентността към цитостатици,
поради нарушената индукция на апоптозата. Поради
по-различен механизъм на действие, таксаните преодоляват този тип лекарствена резистентност (RibeiroSilva et al., 2005).
ВrCA1–генните мутации корелират с по-къс свободен
от болест интервал и обща преживяемост. Същевременно се намира корелация и с останалите пролиферативни маркери, особено със степента на диференциация.
1.3. Прогностични модели
Пациентките, които имат висок риск от развитие на
далечни метастази са кандидатки за провеждане на
адювантна терапия.” Идеалният” прогностичен фактор трябва да отговори точно на въпроса „как да лекуваме?”, като прецизно отдиференцира болните с висок
риск за развитие на далечни метастази от тези с нисък
риск.
Селекцията се извършва на база клинико-патологични критерии като възраст, менопаузален статус, ко-

морбидност, туморен размер, степен на диференциация, ангажиране на л. възли, хормонален рецепторен
статус (Van’t Veer et al., 2002) за оценка на индивидуалния риск. За съжаление, тумори със сходни клинико–
патологични характеристики се оказват с коренно различен биологичен ход.Това налага комбинирането на
критериите като препоръки и/или модели : St.Gallen,
Nottingham Prognostic Index, Adjuvant online! (Brown
and Botstein, 1999; Buyse et al., 2006; Van de Vijver et al.,
2002; Bueno de Mesquita et al., 2009; Mook, 2011).

рецептора към прогностичните фактори.

През 1982г. е създаден Нотингамският прогностичен индекс. Той се базира на ретроспективен анализ
на 9 фактора при 387 пациентки с операбилен (под 5
см.) карцином на мл. жлеза. Само три от факторите се
оказват значими при мултивариантен анализ : туморен размер, стадий на заболяването, грейдинг.

Развитието на молекулярно – аналитичните методи
започва с имунохистохимичното определяне на стероидните рецептори, което позволи разделянето на
карцинома на млечната жлеза на две големи групи –
естроген рецептор позитивни ER (+) и естроген рецептор негативни ER (-).

NPI = [0.2 x S] + N + G

Следващата стъпка е въвеждането на ин ситу хибридизацията на нуклеиновите киселини, дала възможност
за определяне на свръхамплификацията на гена на
HER2/neu рецептора.

S р-р на тумора в см.
N брой ангажирани л.възли:
0 =1, 1-3 = 2, >3 = 3
G степен на диференциация :
Grade I =1, Grade II =2, Grade III =3
По–високият индекс корелира с по-лоша прогноза.
По–късно индексът е валидиран проспективно за популация от още 320 пациентки.
През 1992 г Galea и сътр. представят резултатите от
приложението на индекса при 1629 пациентки, които разпределят в три групи : с добра прогноза – 80%
15 годишна преживяемост с умерена прогноза – 42
% 15 годишна преживяемост; с лоша прогноза – 13%
15 годишна преживяемост. Сравнимата по възраст
„здрава” женска популация е имала 83% 15 годишна
преживяемост.
Един от първите модели, който комбинира повече
фактори е създадената от Peter Rawdin et al. и по-късно
качена в Интернет програма Adjuvant! за ранен инвазивен карцином на млечната жлеза, която използува
клинико–патологични характеристики, за да предскаже риска от обща и свързана с рака на мл. жлеза
смъртност, както и ползата от провеждането на адювантна химио и/или ендокринна терапия.
Моделът Adjuvant! се основава на данните на пациентки с РМЖ в САЩ, диагностицирани между 1988 и
1992 г., чиито данни са включени в SEER (Surveilance,
Epidemiology and End Results) регистъра (Van de Vijver
et al., 2002). През 2005 г. моделът е валидиран ретроспективно за около 4000 пациентки от Британска Колумбия (Harrell et al., 1996).
Моделът Adjuvant! е критикуван главно заради факта,
че не отчита ефекта от степента на позитивност на
хормоналните рецептори и HER2.
Създаденият в Масачузетс CancerMath добавя HER2

През 2011г. френски и немски изследователи предлагат
Adjuvant! да бъде коригиран, като се включат допълнителни предиктори: Ki67, HER2, митотичен индекс
в търсене на функционален показател, който да отразява биологичните характеристики на тумора, което
вече е извършено в новата версия на модела.
1.4. Молекулярно – генетична класификация на
РМЖ

В класификацията се появяват две нови категории HER2/neu (+/-).
Следва изследване на множество единични генни мутации, но прогностичната им стойност се оказва недостатъчна. Пробивът настъпва с развитието на геномиката, утвърдила се като отделно направление в
края на 20 век, във връзка с проекта „ Човешки геном”.
Основните направления включват ДНК секвениране – определяне нуклеотидните последователности с
традиционни или NGS (нова генерация) секвенатори,
картиране на гени, ДНК фрагментен анализ, позволяващи едновременното изследване на множество молекулярни маркери и създаване на профили на генна
експресия. Новите „микрочип” технологии променят
представите за туморната биология и дават възможност за създаването на нови класификации, базирани
върху генетични анализи.
Perou и сътрудници през 2000г. създават класификация на РМЖ на база генетично профилиране. Изследвана е туморна тъкан от 42 пациентки, както и от
17 клетъчни линии, като е използувана ДНК микрочип
технология, представяща 8102 гена. Техните профили
на експресия създават „молекулярни портрети”, характерни за всеки тумор.
„Молекулярните портрети”, не само разкриват генетична близост и разлики , но и насочват към определени биологични характеристики. Вариации в степента
на пролиферацията, активността на определени сигнални пътища, клетъчния състав на определени тумори, рефлектират в кореспондиращи им вариации в
определени подгрупи от гени. Най – значимият ясно
отдиференциращ се клъстер е ”пролиферационният
клъстер”, чиято група гени корелира със степента на
клетъчната пролиферация.
В тъканите на млечната жлеза при човека са установени два различни типа епителни клетки: базални и
луминални, които се оказват различни по своята ге487

нетична характеристика. Туморите, характеризиращи
се с висока експресия на гени, срещащи се при луминалните клетки са обозначени като луминални, докато
тези, сходни с базалните като базални.
Двата типа клетки се различават имунохистохимично,
което позволява използуването на ИХХ като сурогатен маркер на генната експресия.
Луминалните клетки се идентифицират с антитела
срещу кератин 8/18 , докато базалните – срещу 5/6 и 17.
Профилът на генна експресия на луминалните клетки
и подобните им тумори включва клъстер на транскрипционни фактори, съдържащи ER.
За разлика от тях, туморите с ”базалноклетъчна” характеристика не експресират ER и повечето гени, които се ко- експресират с тях.
Свръхекспресията на Erb –B2 онкогена е свързана с висока експресия на специфична подгрупа от
гени. Идентифицирани са туморите, при които тя е
свръхекспресирана. Те показват и ниски нива на експресия на ER, и останалите гени, асоциирани с нея черта, която споделят с basal – like туморите.
Обособяват са четири молекулярни субтипа: Luminal
A, Luminal B, Basal- like, ERBВ2 /+/. Допълнителни изследвания водят до включването на пета група
– Normal like (Shawarby et al., 2013). Последно публикуваните проучвания използват пет сурогатни имунохистохимични маркера: ER, PR, HER2, EGFR и цитокератин CK5/6, позволяващи отдиференцирането им
(Carey et al., 2006).
Луминалните типове имат строеж, съответстващ на
луминалния епителен компонент на млечната жлеза.
Те експресират луминален цитокератин СК8/18, ER
и гени, свързани с тяхната активация като LIV1 и
CCND1 (Perou et al., 2000).
Luminal А туморите са ЕR позитивни, PR позитивни/ негативни, HER2 негативни и СК 5/6 и EGGR негативни (Al Tamimi et al., 2010; Bhargava et al., 2009).
Те са най-честият субтип. Имат добра прогноза и са
хормонално чувствителни. Множество проучвания
потвърждават, че ER(+) тумори са по–слабо химиочувствителни, което се потвърждава и от студии с
неоадювантна химиотерапия – при пациентки с ER (-)
тумори се наблюдава значително по–висок процент
пълни хистологични ремисии, отколкото при ER( + )
тумори (Ring et al., 2004).
Идентификацията на Luminal B туморите е все още
обект на дискусии. Повечето автори използуват коекспресията на хормоналните рецептори и HER2, за
да дефинират тази група, базирайки се на факта, че
асоциираните с HER2 гени, (ERBB и GRB7) се експресират в около 30 – 50% от луминалните тумори (Carey
et al., 2006). Те се характеризират с по- лоша прогноза
от LUMA туморите и са хормонално-(тамоксифен)
резистентни, изискват в добавка към ендокринната
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депривация блокада на HER2 сигналния път (Rastelli
and Crispino, 2008).
Ето защо тези, коекспресиращи HER2 (+) тумори
се класифицират напоследък отделно от „чисто” луминалните тумори, в хибридна категория наречена
„Luminal – HER2” хибриди (Al Tamimi et al., 2010;
Bhargava et al., 2009).
Bhargava et al. дефинират LUMA и LUMB като чисто
хормонално рецептор позитивни , като за разграничение между тях използува силната позитивност на
LUMA туморите (Bhargava et al., 2009).
Cheang et al. добавят Ki 67 пролиферационния индекс
над 13,25 % като характеристика на LUMB туморите.
Ki67 e нуклеарен маркер на клетъчната пролиферация,
чиято висока експресия корелира с по–лоша клинична
прогноза (Cheang et al., 2000).
HER2 (+) туморите са HER2 позитивни, ER и PR негативни, CK5/6 и EGFR негативни (Al Tamimi et. al.,
2010; Bhargava et al., 2009). Свръхекспресията на HER2
в туморните клетки се свързва с лоша прогноза (Sorlie
et al., 2001; Weigelt et al., 2003). Те са най-силно химиочувствителни към неоадювантна химиотерапия
включваща антрациклини и таксани (Rouzier et al.,
2005). Лошата прогноза се свързва с риск от ранни рецидиви.
Basal-like туморите са ER и PR негативни, HER2 негативни, EGFR и/или CK5/6 позитивни. Наречени са
така заради сходството в строежа им с базалните епителни клетки и нормалните миоепителиални клетки
на тъканите на млечната жлеза (Perou et al., 2000). Този
субтип се характеризира със загуба на ER експресия и
съответните гени, ниска експресия на HER2, засилена
експресия на СК5,6 и 17, и генна експресия, свързана с
клетъчната пролиферация (Perou et al., 2000). Имунохистохимично се дефинира като „тройно негативен”негативна експресия на ЕR, PR и HER2.
Свързва се с BRCA1 мутации (Carey et al., 2004; Nielsen
et al., 2004; Foulkes et al., 2004). Ribeiro-Silva et al. (2005)
показва, че нормалните луминални клетки, които експресират СК5/6 функционират като стволови клетки.
При малигнена трансформация те дават началото на
базалния фенотип карцином. При нормални обстоятелства BRCA1 регулира тяхната пролиферация. При
ниски нива на BRCA1 е възможна свръхекспресия на
р53 , довеждаща до анормален растеж на тези СК5/6
позитивни клетки (Foulkes et al., 2004). Туморите се характеризират с агресивен ход, ниска диференциация,
р53 мутации (Rouzier et al., 2005). Редица проучвания
потвърждават лоша прогноза (Carey et al., 2004; Nielsen
et al., 2004; Foulkes et al., 2004). Тройният негативитет –
отрицателни ER,PR и HER2 не позволяват провеждане на конвенционално таргетно лечение. Този субтип
е силно химиочувствителен (Rouzier et al., 2005). .
Некласифицираните тумори са ER и PR негативни,
HER2 негативни и CK5/6 и EGFR негативни / пента
отр. Те кореспондират с тройно негативните тумори,

но не експресират базални маркери (Al Tamimi et al.,
2010). Некласифицираните тумори първоначално са
приемани за идентични с „Normal-like” туморите, но
последващи проучвания категорично доказаха, че са
отделни субтипове.
Perou et al. отбелязват, че „Nоrmal-like” туморите се
характеризират с експресия на гени, характерни за
мастната тъкан и други неепителни клетъчни типове.
Те са подобни по–скоро на фиброаденома на млечната
жлеза, отколкото на нормалната тъкан, откъдето идва
и наименованието им.
В заключение, четири комбинации от сурогатните
имунохистохимични маркери: естроген и прогестерон
рецептор ( ER, PR ), цитокератин CK5/6 и/или EGFR
и HER2, оформят четири молекулярни портрета:
Luminal A; Luminal B; Basal-like; ERBB2 (+). Няма валидирана констелация от маркери, характеризираща
„Nоrmal-like” фенотипа.
1.5. Генетично профилиране
За разлика от генетичните анализи, които класифицират туморите на база сходство в генната експресия,
новият подход предполага търсене на сходни профили на генна експресия при болни с вече известен
клиничен ход на заболяването (липса или наличие
на далечни метастази). Ретроспективниият анализ на
профилите на генна експресия при пациентки, проследени 5 или 10 год. от началото на заболяването дава
възможност за определяне на мултигенни молекулярни маркери с прогностична стойност.
Първият от тях е създаденият в Холандия 70 генен
„подпис” (MammaPrint), базиран върху изследването
на замразен материал от 78 пациентки, които са били
под 55г. към момента на диагнозата и с негативни л.
възли. В хода на проследяването им 44 са без тласък
на заболяването след 5 г. и формират групата с „добра”
прогноза, останалите 34, развили далечни метастази,
влизат в групата с „лоша” прогноза. 70 генният подпис се състои от гени, които се експресират различно
в двете групи
Класификаторът е валидиран за първи път ретроспективно за втора група от 295 пациентки / 151 пациентки с негативни и 144 с позитивни л. възли/. Отчитат
се ясно очертани прогностични групи – с много добра
прогноза на 10 год. и с риск от метастазиране преди 5
год.
70 генният подпис точно прогнозира групата с добра
прогноза – 115 тумора, 95% 10 год. преживяемост,
както и групата с лоша прогноза - 180 тумора с 10 год.
преживяемост 55%. Той корелира с утвърдени прогностични фактори като възраст, туморен размер, ER
статус, но не и със състоянието на лимфните възли,
считани традиционно за един от най–значимите прогностични фактори. 144 - те пациентки с негативни
л. възли се разпределят поравно в групите с добра и
лоша прогноза. При мултивариантния анализ за оценка на риска от далечни метастази, 70 генният профил

се оказва най-значимият прогностичен фактор. Останалите независими прогностични фактори са туморният размер, наличието на съдова инвазия, липсата на
химиотерапия.
В сравнение с клинико – патологичните критерии се
установява приблизително еднаква точност в оценката на групата с лоша прогноза, както и значително по
– прецизна оценка на групата с добра прогноза, която
би могла да не провежда адювантна химиотерапия. 70
генната сигнатура определя около 40% от пациентките в групата с нисък риск, срещу 15% съгласно критериите на St.Gallen и 7% съгласно NIH. Прогнозата на
Mammaprint корелира по-тясно с действителния клиничен ход на заболяването, както в групите с добра,
така и в тези с лоша прогноза.
Прогностичната стойност на 70-генния Mammaprint
е валидирана ретроспективно за 302 пациентки с негативни л. възли, ER рец. позитивни и негативни,
диагностицирани преди 1999г., като повечето от тях
не са получавали адювантна терапия (TRANSBIG).
През 2007г. е инициирано мултицентрично, проспективно, рандомизирано контролирано проучване
MINDACT(EORTC 10041/BIG 03/04), което включва
6693пациентки, като оценката на риска се извършва
по клинико - патологични критерии (Adjuvаnt!) и по
70 генния профил. В случай на различие между клинико - патологичната и генетичната оценка на риска
пациентките ще се рандомизират към едната или към
другата, като съответно поведението - адювантна химиотерапия или не ще зависи от рамото, в което попаднат. Критичната група е класифицираната като
високо-рискова по клинико - патологични критерии и
като ниско-рискова по генетични, която се рандомизира за поведение съгласно генетичния риск. След 8,7
год. проследяване се установява полза от едва 0,2% за
жените над 50 год. от провежданата адювантна ХТ и 5
% за жените под 50год.
MINDACT е първото проспективно проучване, основаващо се на резултатите на микрочип – базиран
прогностичен маркер, и тестващо неговата клинична
приложимост.
През 2004 г. е валидиран пореден мултигенен маркер
(OncotypeDX), оценяващ риска от рецидиви при хормонално чувствителни пациентки без ангажирани л.
възли. Болните се подразделят в три рискови групи –
нисък, среден и висок риск, като изследването се извършва върху архивен материал /парафинови блокчета/. Анализът оценява експресията на панел от 21 гена
(16 свързани с тумора и 5 референтни).
Резултатите от генната експресия са обединени в индекс, наречен RS (Recurrence Score), който оценява 10
годишния риск от рецидив с 95% доверителен интервал. Установено е че нискорисковите пациентки нямат
полза от добавяне на химиотерапия към лечението
само с тамоксифен.
През 2006 г. Paik et al. съобщават, че OncotypeDX е
предиктивен фактор за ползата от химиотерапия при
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пациентки с негативни л. възли в изпитването NSABP
B20 в САЩ. Полза са имали изключително високорисковите пациентки. В САЩ и Канада подобен резултат
отчита ретроспективното проучване SWOG 8814, при
пациентки с позитивни л. възли. Данните са потвърдени от неоадювантни проучвания, където пълни патологични отговори са наблюдавани при болни с висок
RS. Резултатите от 5 год. проследяване на пациентки
с позитивни л.в. , включени в проспективното проучване RxPONDER показват еднаква преживяемост без
рецидиви и метастази при постменопаузални болни
с нисък RS. Проучването TAILORx базирано върху
OncotypeDX прецизира адювантното лечение при
болни с ранен хормонално чувствителен карцином на
млечната жлезa. Включени са 10273 пациентки. Отчетените на 9 - та год. резултати потвърждават клиничната корелация и възможността да бъде избегната ХТ
при болните с нисък генетичен риск . При болните
с междинен риск над 50 г. провели само ендокринна
адювантна терапия няма разлика в преживяемостта
без рецидиви и метастази, докато за тези под 50г. се
установява полза от химиотерапия и последваща ендокринна терапия, като тя е най – голяма при RS 16-25.
Опитите за прогнозиране на риска при липса на възможност за генетично изследване доведоха до създаване на Oncotype калкулатор, базиран на данните
от генетичния анализ на 65754 пациентки. Отчита се
нисък и висок риск само при постменопаузални пациентки с N0, като решаващи за прогнозата се оказват
наличието на PR позитивитет и степента на диференциация на тумора.
OncotypeDX DCIS скор - тест оценява риска от рецидив и развитие на инвазивен карцином при болни
с дуктален карцином ин ситу
Prosigna (Prosigna Breast Cancer Prognostic Signature
Assay- PAM 50) e генна сигнатура от 50 гена, която
оценява риска от развитие на рецидиви и метастази в
течение на 10 год. при при жени с ранен хормонпозитивен HER2 негативен карцином на млечната жлеза ,
постменопаузални, с негативни или с един до три позитивни аксиларни л.в.
EndoPredict изследва 8 гена, свързани с клетъчната
пролиферация. Отдиференцира пациентките в три
рискови групи, индицирани за изследване са отново
пациентки с ранен тдиференцира пациентките в три
рискови групи, индицирани за изследване са отново
пациентки с ранен ER/PR(+),HER2(-), карцином на
млечната жлеза, постменопаузални, с негативни и/или
от един до три позитивни лимфни възела.
За момента генните сигнатури демонстрират сравнима с клинико – патологичните методи специфичност/
възможност за определяне на пациентите с висок риск
от развитие на рецидиви и метастази в течение на 5
год/ и значително по – добра сензитивност / определяне на болните с нисък риск/.
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ДИАГНОСТИКА И
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените. Млечната жлеза е един от
малкото органи в човешкото тяло, при който ранното
и навременно откриване е приоритет на образнодиагностичните методи. Чрез навременното им и правилно използване при безсимптомни жени, заболяването
може да се диагностицира преди клиничната му изява
и преди да бъде установено от клиничен преглед. Утвърдената и доказана организация за активно търсене
и диагностициране на рак на гърдата е популационният скрининг. Използваният метод за изследване е
мамография. При него регулярно, през две години, се
извършват мамографски изследвания на здрави жени
на възраст от 50 до 69 год. В последните години възрастовата граница в отделни държави се разширява.
Скринингът представлява активно търсене на обществено значима болест при безсимптомни лица от конкретна възрастова група. За да подлежи едно онкологично заболяване на скрининг, то трябва да отговаря
на следните критерии: да води до висока заболяемост
и смъртност; да подлежи на ефективно лечение, намаляващо смъртността в ранните форми; да съществува
изследване (скринингова процедура), което да е сигурно, с ниска цена и да се възприема от населението.
Карциномът на гърдата е един от малкото тумори подходящ за скрининг. Диагностицирането на заболяването в ранни стадии е гаранция за успешно лечение и
чувствително намаляване на смъртността.
Мамографията е рентгенов метод, при който чрез
ниско лъчево натоварване се изобразяват структурите
на гърдата. Той е най-разпространеният и единственият сертифициран метод за скрининг на КГ. Осъществява се на специални мамографски рентгенови апарати. Използват се две стандартни проекции – медиолатерална коса и краниокаудална. Правилното позициониране на гърдата е първото задължително условия
за точна диагноза. Медиолатералната коса проекция
обхваща цялата гърда – от пекторалния мускул до
зърното и долния инфрамамарен ъгъл. При краниокаудална проекция трябва да се виждат двата странични контура (медиален и латерален) и по възможност в
дълбочина да е заснета част от пекторалния мускул. И
при двете проекции зърното трябва е в пълен профил
извън тъканта на гърдата. Образите на лява и дясна
гърда трябва да са в пълна симетрия. Достатъчната
компресия е второто задължително условие за качествен образ. Чрез компресията се намалява дебелината

на гърдата, разделят се отделните структури и се ограничава наслагването им. Намалява се разсеяното лъчение и се подобрява контраста на образа, редуцира се
радиационната доза. Паренхимната плътност е важен
лимитиращ фактор за надеждност на мамографското
изследване. Като самостоятелно изследване мамографията има висока специфичност при инволутивни
гърди и при гърди с ниска паренхимна плътност. Американският колеж по рентгенология (ACR) разделя
плътността на паренхима при мамографии на четири
типа: тип А и тип В са гърди с пълна или преобладаваща мастна тъкан и ниска паренхимна плътност; тип С
и тип D гърди са с преобладаваща паренхимна плътност, дифузно или локално разположена.
Приблизителна възрастова граница за начално мамографско изследване е 40-45 години. При голям процент от тях (дори до 50-годишна възраст) паренхимната плътност е висока и не е възможно поставяне
на категорична мамографска диагноза. Рентгеновата
плътност компрометира високата специфичност на
мамографията. Докато при инволутивни гърди, тип А
и В, чувствителността е над 80%, при паренхимни гърди, тип С и D, тя спада до 30%. Това е основната причина, поради която в повечето страни скрининговите
програми са стартирали при възрастова група от 50-69
години. В тази възрастова група мамографската плътност е ниска при по-голям процент жени, мамографията е достатъчна като самостоятелно изследване и
честотата на КГ е по-висока. По данни на рандомизирани клинични проучвания мамографският скрининг
за тази възрастова група снижава смъртността от КГ с
15-20% в сравнение с жени, невключени в скринингови програми. Започване на двугодишен скрининг при
жени от 40- или 45-годишна възраст, при които процентно плътността е по-висока (тип С и D по ACR), затруднява категоричната мамографска интерпретация,
налага допълнителни изследвания, намалява чувствителността на метода, увеличава броя на „интервал
карциномите“.
Мамографски малигнени белези. Това са лезии с висока рентгенова плътност, спикуловидни очертания,
стромна реакция или с лобулирани неравни очертания без стромна реакция. Групираните микрокалцификати са изява на начален интрадуктален карцином
и се диагностицират само на мамография.
Мамографски апарати. Използваните в последните години у нас апарати, заснемащи образите на филм-фолийна високочувствителна комбинация, все по-масово се заместват от дигитализиращи устройства или изцяло дигитални мамографи. Дигитализирането е два
вида: превръщане на аналогов образ в цифров чрез
CR касети и лазерна камера и директно заснемане на
образа на цифров детектор. Разчитането на образите
се извършва на специални високочестотни екрани.
Предимствата на цифровата мамография са висока
разделителна способност, възможност за обработка
на образа и измервания в реално време, лесно съхранение в архивиращи системи и сравнение с предходни изследвания, бърз и лесен пренос на информация.
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Надградените, на база на дигитални мамографски апарати, приставки за стереотактична биопсия и вакуум
аспирация дават ново измерение на образната диагностика – не само интерпретация на образ, но и получаване на морфологичен материал за изследване. Обект
са микролезии с размери от няколко милиметра и групирани микрокалцификати – начални форми на КГ.
Основният недостатък на мамографията (интерпретация на обемен обект в двуизмерен образ, наслагване
на тъкани и заличаване на граници на лезии) се избягва с последните нововъведения в дигиталната мамографска диагностика – дигитална томосинтеза – 3D
мамография (Digital Breast Tomosynthesis, DBT). При
тази система рентгеновата тръба се движи по траектория на арка, заснемайки нискодозови изображения,
които след това се реконструират в серии. Елиминирането на паренхимните високоплътностни засенчвания
правят отчетливи лезии, невидими на двуизмерна мамография. Лъчевото натоварване е съпоставимо с две
стандартни проекции поради използване на селенов
детектор с висококвантова ефективност на рецептора.
Ултразвукова диагностика на гърда. Тя е водещ образен метод при жени с паренхимни гърди. Във възрастова група до 40 години обикновено е първият метод на изследване, но приложението ѝ зависи от типа
гърда, а не е възрастово определено. Използва се при
жени от всяка възраст с висока мамографска рентгенова плътност, където рентгеновият метод е недостатъчен. Ултразвуковият метод е разпространен и финансово достъпен. За ултразвукова диагностика на гърди
се използват линеарни трансдюсери с честота от 7.5
mHz. Съвременните ултразвукови апарати са с плаваща честота от 7.5 mHz до 15 mHz. Ясно и категорично
се изобразяват отделните анатомични структури на
гърдата, отличават се течни от солидни лезии. Диференцират се малигнени от бенигнени лезии. Основни
малигнени белези са: хипоехогенна лезия с нехомогенна структурата, лобулирани, неравни, инвазивни очертания. Бенигнените формации се отличават с хомогенна структура, резки и гладки контури, еднородна
хипоехогенна зърнистост – за солидните, и анехогенна
характеристика – за течните. Чрез съвременни ултразвукови апарати могат да се визуализират и категоризират като бенигнени или малигнени лезии с размери от
5-7 мм. Допълнителни диагностични възможности ни
дава използването на Doppler-опции: при малигнени
лезии се отчита положителен Doppler-сигнал. Съществена роля при стадиране на КГ има изобразяването
на лимфни възли в аксила. Овалните хипоехогенни
лимфни възли с интензивен Doppler-сигнал дават основание да се постави диагноза за метастатично ангажиране, докато при мамография тази констатация
е с по-ниска степен на достоверност. Под ултразвуков
контрол се провеждат диагностични и терапевтични
манипулации. Тънкоиглената аспирационна или неаспирационна биопсия с насочване чрез ултразвук позволява цитологична диагностика на непалпиращи се
микролезии. Биопсията с режеща игла (tru-cut) с водач
на трансдюсера поставя хистологична диагноза. Използва се както при неголеми лезии в дълбочина (без
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клинична изява за предоперативна диагностика), така
и при напреднали стадии на КГ за определяне на хистологичен тип, необходим за неадювантната химиотерапия. Еластографията е надграждане на стандартната
ултразвукова диагностика чрез отчитане на разлики в
еластичността на отделни лезии, изобразявайки ги в
цветна скала и позволявайки количествено измерване. Целта е по-прецизно диференциране на малигнени
от бенигнени формации и по-точно определяне на локална малигнена инфилтрация (външни очертания на
туморното ядро).
Магнитно-резонансна томография (МРТ). Мястото на
метода в скрининга на КГ все още се дооценява. В държави с дългогодишен опит се препоръчва при жени
с висок риск от възникване: жени с BRCA мутации,
родственички от първа линия на жени с BRCA мутации, торакално лъчелечение между 10- и 30-годишна
възраст, лобуларен карцином in situ или атипична лобуларна хиперплазия, хетерогенна или изключително
висока мамографска плътност. Необходимо е изработване на отделен протокол и включващи критерии
за прецизиране според високата себестойност на изследването. В ежедневната диагностична практика
МРТ се използва при неясна, но съмнителна находка
от другите два метода – мамография и ултразвукова
диагностика, и при съмнение за множественост, с цел
точно планиране на органосъхраняваща хирургична интервенция. Протоколът на изследване включва:
аксиални измервания с висока резолюция Т2; Т1; Т1 с
мастно потискане; DWI, секвенцията, разграничаваща
микроструктурата на лезиите според степента на подвижност на водните молекули в тях. Задължително е
динамично контрастно Т1 измерване с мастно потискане след болусно контрастиране от 1 до 7 мин/6 бр.
Основните малигнени магнитно-резонансни белези
са: високо сигнална лезия при контрастно Т1 измерване с неравни външни очертания, спикуловидни
или лобулирани очертания, нехомогенно контрастираща се от периферията към сърцевината. Контрастната крива, асоциирана най-често с малигнена лезия,
е с бързо насищане до 2 мин и бързо елиминиране
(Washout) или бързо насищане и задържане на нивото, тип плато. Диференциалната диагноза на лезиите
в гърдата при МРТ се постига чрез интерпретация на
форма, очертания, контур, симетрия и начин на контрастиране и формирана динамична крива на поемане
и елиминиране на контрастната материя.
Описанието на образните находки в гърдата се базира на класификацията по BI-RADS (Breast Imaging
Reporting and Data System). Тя е система за анализ, описание и даване на указание за поведение при всяка
находка. Системата се прилага както при двата основни метода за образна диагностика – мамография и ултразвуков преглед, така и при магнитно-резонансната
томография.
BI-RADS категории. Находките са разделени в седем
категории: 0–6. Всяка категория включва както точното заключение на описанието, така и насока за последващо поведение.

Категория 0 – въз основа на извършеното изследване
не е възможно поставяне на точна диагноза – има или
няма малигнена лезия; необходими са допълнителни
диагностични манипулации: допълнителни проекции,
клиничен преглед, ултразвуков преглед, магнитно-резонансна томография, тънкоиглена аспирационна биопсия; след тях се поставя окончателна диагноза.
Категория 1 – нормална за възрастта мамография: не
се намират патологични находки, паренхимните засенчвания са симетрични, нископлътносни, равномерно разпределени, негрупирани, не създават неяснота в интерпретацията. При ултразвуков преглед не
се намират лезии.
Категория 2 – категорично бенигнена лезия: хомогенна структура, резки и гладки очертания, кръгла или
овална форма, нелобулирани или едролобулирани
контури, бенигнени калцификати (калцирани кисти,
калцирани мастни жлези, едрокалибрени калцификати – самостоятелни или в бенигнена лезия при фиброаденом, пръснати на голяма площ дребнокалибрени
вкалцявания при мастна дистрофия, калцирани кръвоносни съдове и калцификати в дуктуси).
Категория 3 – находката е с бенигнени белези, но
създава съмнения за малигнен потенциал: лека неравност, малък размер, припокрита от паренхимни
засенчвания и при двете проекции, създава известна
асиметрия спрямо другата гърда, по-скоро бенигнена,
но не е абсолютно сигурна, изисква проследяване след
6 месеца.
Категория 4 – изразена суспекция за малигненост, но
не позволява поставяне на диагноза карцином на гърда; примерите в тази категория са с най-разнообразни
белези и най-много на брой; допълнителни манипулации няма да изяснят проблема; насочва се за хирургична биопсия или биопсия с режеща игла под образен
контрол.
Категория 5 – ясни, категорични малигнени белези
при мамография или ултразвук, дават основания на
рентгенолога да постави диагноза карцином; високо
подозрение за КГ.
Категория 6 – хистологично поставена диагноза карцином на гърда (след интервенционална процедура).
Използването на представените категории води до
унифицирано описание на находки от образните изследвания. BI-RADS системата представя както моментната диагноза, така дава и насоки за последващо
поведение. В днешно време тя е приета за медицински
стандарт и трябва да е задължителна за всички образни диагностици.
Стадиране на рака на гърдата. Образнодиагностичните методи са с основна роля не само при поставянето
на диагнозата рак на гърдата, но и при определяне на
локалния Т стадий. Лечебният план се базира на локалния стадий. При авансирал рак с локална инвазия
лечението започва с предоперативна химиотерапия, а

хирургичната интервенция остава на втори план, след
редукция на туморния обем. Изобразяването на локалното прорастване става чрез ултразвуков преглед,
мамография или МРТ. Минималният предлечебен диагностичен алгоритъм при операбилен рак на гърдата
включва рентгенографии на бял дроб и гръден кош,
гръбначен стълб и тазови кости, ултразвуков преглед
на черен дроб.
Контрол на ефекта от лечението при метастазирал рак.
Мултидетекторната компютърна томография с венозно контрастиране е водещият метод за диагностика
на далечни метастази в паренхимни органи. Възможността за едномоментно изобразяване за кратко време
на цялото тяло и достоверността на изследването са
от съществено значение. Методът диагностицира едновременно пулмонални М лезии с размер от няколко
милиметра, уголемени медиастинални лимфни възли,
литични лезии в костите и метастастатични лезии в
черен дроб. Чрез КТ се следи размерът на лезиите, тяхното пълно елиминиране или появата на нови, което
определя лечебния план и избора на правилната схема на третиране. При неметастазирал рак на гърдата
в процеса на проследяване приложение намират рентгенографията на гръден кош и ултразвуков преглед на
черен дроб, като методи с по-ниска себестойност и пониско лъчево натоварване.
Образните методи на изследване при рак на гърдата,
според своята информативност и диагностична достоверност, са със съществен принос във всички етапи на
диагностично-лечебния план, поставяне на диагнозата, стадиране, контрол на ефекта от лечение и дългогодишно проследяване.
Литература:
1. Perry N. et al. (eds.). European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth
Edition, European Communities, 2006.
2. Gøtzsche P.C., Nielsen M.: Screening for breast cancer
with mammography. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4):
CD001877.
3. Кирова Г., Тенев В. СПРИ и се прегледай. МЗ.София
2011 г.
4. Mammograms and Other Breast Imaging Procedures.
http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003178-pdf.pd
5. CCN Guidelines Version 1.2012 Mammographic Evaluation, page 20.
6. E.D.C. Anderson et al. The efficacy of double reading
mammograms in breast screening, South-East of Scotland
Breast Screening Service, Edinburg. Clinical Radiology
1994, 49, (4): 248-251.
7. Skaane P. et al. Mammography screening using independent double reading with consensus: Is there a potential benefit for computer-aided detection? Department of Radiology,
Ullevaal University Hospital, University of Oslo, Norway.

493

PE, RSKA@ous-hf.no 2012; 53 (3): 241-248.
8.Gøtzsche P.C., Nielsen M. Screening for breast cancer with
mammography. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4):
CD001877.
9. Kerlikowske K. Efficacy of screening mammography
among women aged 40 to 49 years and 50 to 69 years: comparison of relative and absolute benefit. J Natl Cancer Inst
Monogr 1997; (22): 79-86.
10. European cancer observatory breast cancer screening
programmes in EU Member States in 2007. BR ca screening
Eu Observatory.http/eu-cancer.iarc.fr/03.05.2011.
11. Margaret T. et al. Breast density as a predictor of mammographic detection: Comparison of Interval- and screen-detected cancers. Journal of the National Cancer Institute 2000;
92 (13)р 1081-1087.
12. Shapiro S. Periodic screening for breast cancer: The HIP
randomized controlled trial. Health Insurance Plan. J Natl
Cancer Inst Monogr.1997; 22: 27-30.
13. Bevers T.B. Ultrasound for the screening of breast cancer.
Curr Oncol Rep 2008; 10: 527-528.
14. Kopans D.B. Breast-cancer screening with ultrasonography. Lancet 1999; 354: 2096-2097.
15. Elizabeth A. et al. MRI of occult breast carcinoma
in a high-risk population. http://www.ajronline.org/doi/
full/10.2214/ajr.181.3.1810619
16. Dr. Debbie Saslow Ph D et al. American Cancer Society
Guidelines for Breast Screening with MRI as an Adjunct to
Mammography CA: A Cancer Journal for Clinicians Volume
57, Issue 2, pages 75–89, March/April 2007.
17. Mahesh K. Breast Cancer Screening and Diagnosis, pages
165-201, Springer 2015.

494

новидноклетъчен“) и др. типове на мезенхимна диференциация;
Смесен метапластичен карцином;
Миоепителен карцином.
Папиларен карцином:

ХИСТОЛОГИЧНА
КЛАСИФИКАЦИЯ

Инкапсулиран папиларен карцином с инвазия;
Солиден папиларен карцином, инвазивен.
• Редки хистологични субтипове
Карцином с невроендокринна характеристика:

Според последната хистологична класификация на
WHO-2012 и AJCC-2017 (1, 2), първичните епителни
тумори на гърдата се разделят на:
• Епителни тумори
Микроинвазивен карцином
• Инвазивен карцином
Инвазивен карцином неспециален тип (NST):
Плеоморфен карцином;
Карцином с остеокластоподобни стромални елементи;
Карцином с хориокарциномподобна структура;
Карцином с меланомподобна структура.
Инвазивен лобуларен карцином:
Класически хистологичен тип;
Солиден лобуларен карцином;
Алвеоларен лобуларен карцином;
Плеоморфен лобуларен карцином;
Тубулолобуларен карцином;
Смесен лобуларен карцином;
Тубуларен карцином;
Крибриформен карцином;
Муцинозен карцином.
Карцином с медуларна характеристика:
Медуларен карцином;
Атипичен медуларен карцином;
Инвазивен дуктален карцином NST с медуларна характеристика;
Карцином с aпокринна диференциация;
Карцином с клетъчна диференциация тип „пръстен с
камък“;
Инвазивен микропапиларен карцином.
Метапластичен карцином – неспециален тип (NST):
Нискостепенен (високодиференциран) аденосквамозен карцином;
Фиброматозаподобен метапластичен карцином;
Плоскоклетъчен карцином;
Вретеновидноклетъчен карцином;
Метапластичен карцином с мезенхимна диференциация: хондроидна, костна, източеноклетъчен („врете-

Невроендокринен тумор – добре диференциран
(НЕТ);
Невроендокринен карцином (НЕК), нискодиференциран (дребноклетъчен карцином);
Карцином с невроендокринна диференциация;
Секреторен карцином;
Инвазивен папиларен карцином;
Ацинарноклетъчен карцином;
Мукоепидермоиден карцином;
Полиморфен карцином;
Онкоцитен карцином;
Карцином с интрацитоплазмени липиди (lipid-rich);
Светлоклетъчен карцином с интрацитоплазмен гликоген
(glycogen-rich);
Себацеен карцином.
• Епителни-миоепителни тумори
Аденомиоепителиом с карцином;
Аденоиднокистичен карцином.
• Прекурсорни лезии:
Дуктален карцином in situ;
Лобуларна неоплазия;
Лобуларен карцином in situ;
Класически лобуларен карцином in situ;
Плеоморфен лобуларен карцином in situ;
Атипична лобуларна хиперплазия.
• Тумор на мамила
Болест на Paget (in situ неоплазия).
Инвазивният дуктален карцином (IDC, инвазивен
„неспециален“ тип карцином, СЗО) е преобладаващият тип от инвазивните карциноми с честота до 70%.
Морфологичната му характеристика е разнообразна и
е с индивидуална туморна специфичност. (3)
Хистологичното степенуване на диференциацията на
инвазивните карциноми (G) е част от прогностичните
характеристики, включени в т.н. „Нотингамски прогностичен индекс“. Понастоящем се използва оценка
по схемата на Bloom & Richardson, модификация по
Elston & Ellis, включваща три основни хистоморфологични характеристики: формиране на тубуларни и
жлезни структури, ядрен плеоморфизъм и митотичен
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сбор на микроскопско увеличение х 40 при изследване на обем на тъкан от 0.40 до 0.67 mm². (3, 4)
Таблица 2. Хистологична степен на диференциация (G) при инвазивен карцином: полуколичествен метод за
оценка (Nottingham Histologic Score). (3)
Оценка
по точки

Хистологична характеристика
Тубуларни и жлезнни структури в обема на туморната формация:
- преобладаващо над 75%;

1

- между 10-75%;

2

- минимални или липсващи, под 10% от инвазивния туморен компонент;

3

Микроинвазивен компонент – не се стадира

0

Ядрен плеоморфизъм
- малки правилни ядра,с минимална разлика в размера, ясни клетъчни граници, равномерно
дисперсиран ядрен хроматин без видими нуклеоли;

1

- умерено нарастване на размера на ядрата и туморните клетки, сравнено с нормален епител,
везикуларни ядра и видими нуклеоли;

2

- подчертана вариация в размера на ядрата, проминентни нуклеоли, налични единични големи или бизарни клетъчни форми.

3

Митотичен сбор на микроскопско увеличение х 40
Оценката се извършва според митотичен сбор ≤ 4 и ≥ 28 митози, микроскопски определени
върху полета с обем между 0.40 до 0.69 mm2 пo индивидуална схема:
- ≤ 3 митози за mm2

1

- 4-7 митози за mm2

2

- ≥ 8 митози за mm2

3

Определяне на степен на диференциация (G) според общия сбор:
G1 – високо диференциран

3-5 точки

G2 – умерено диференциран

6-7 точки

G3 – ниско диференциран

8-9 точки

Хистологичното описание при инвазивен карцином задължително трябва да включва следните характеристики:
разпространение и размер на тумора, инвазия в околни нормални структури, наличие на некрози/обем на фиброза (определя се процент), възпалителен и интрадуктален туморен компонент, лимфоцитни инфилтрати в туморния обем или по граничните линии към паренхим и строма, пери-/интраневрална инвазия, туморни емболи
в лимфни и венозни съдове.
Според WHO класификацията от 2012 г. и ASCO-CAP 2018 г. DCIS се степенува според ядрена характеристика
на високо, умерено, и ниско диференциран. (Табл.2) (1, 5) Патологоанатомичната оценка трябва да включва: описание на хистологичен вариант (и), оценка на ядрена степен, тип на некрози (огнищни/комедо), локализация на
калцификати и съотношение към хирургични резекционни линии. (6)
Таблица 3. Хистологично степенуване на DCIS според ядрен стадий (1, 5)
Ядрена
характеритика
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G1
високо диференциран DCIS

G2
умерено диференциран DCIS

G3
ниско диференциран DCIS

1.5 до 2 пъти по-големи, сравнено с размер на еритроцити
и/или с ядрата на нормален дуктален епител

Междинен

≥ 2.5 по-големи ядра, сравнено с
размер на еритроцити и/или с ядрата на нормален дуктален епител

Характеристика
на ядрения хроматин

Фино диспергиран и дифузен в
обема на ядрото

Междинен

Везикуларна и неправилна хроматинова характеристика

Наличие на нуклеоли

Рядко

Единични

Добре видими и множествени

Митози

Рядко

Чести

Често множествени

Ядрен плеоморфизъм

Монотонен/мономорфен

Междинен

Изразен плеоморфизъм

Размер на ядрата

При доказан дуктален карцином in situ (DCIS) се препоръчва изясняване на резекционните линии, които се приемат за чисти, когато са ≥ 2 mm при органосъхраняваща операция. Независимо от анатомичния обем на хирургичната резекция (частична или радикална), при хистологична находка само за DCIS, задължително трябва да
бъде проведено допълнително серийно изследване върху тъканни парафинови блокове за верификация на микроинвазия, вкл. и имунохистохимично доказване на базален миоепителен слой чрез p63, гладкомускулен актин,
цитокератин 14, цитокератин 5/6 за диференциална диагноза между атипична епителна хиперплазия и микроинвазивен/минимално инвазивен карцином. (3)
При първичен и рецидивирал инвазивeн карцином на гърда е задължително изследването на стероидни хормонални рецептори (ERα /PgR) и HER2. Изследването дава възможност за определяне на биологичния подтип на
карцинома (7) и да се състави подходящ план за лечение на съответния пациент.
Таблица 4. Биологични подтипове на инвазивен карцином, определени със сурогатна имунохистохимична дефиниция (St. Gallen International Expert Consensus 2013) (7)
Фeнотип

Клиникопатологична дефиниция

Подобен на луминален А

ER+, PgR ≥ 20% HER2 – негативен, нисък Ki-67 (< 14%)

Подобен на луминален В1, HER2 –
негативен

ER+ PgR < 20%, HER2 – негативен, висок Ki-67 (≥ 14%)

Подобен на луминален В2, HER2 –
позитивен

ER+ и/или PgR+, всеки %Ki-67, HER2 – позитивен (имунохистохимично 3+ или амплифициран HER2 ген)

HER2 – позитивен (нелуминален)

HER2 – позитивен (имунохистохимично 3+ или амплифициран HER2
ген), негативен за ER и PgR

Тройно негативен карцином с фенотип на базални/миоепителни клетки

Негативен за ER и PgR, HER2 – негативен
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натомичното стадиране не замества клиничното.

СТАДИРАНЕ НА РАКА
НА ГЪРДАТА
Карциномът на гърдата (КГ) се стадира по 8-та ревизия на TNM класификацията на American Joint
Committee on Cancer (AJCC) и Union for International
Cancer Control (UICC) от 2017 година. (1, 2, 8)
Клиничното стадиране (c TNM) на пациентите на база
физикален преглед и образни изследвания определя
стадия на заболяването преди започване на лечението. Патоанатомичното стадиране (pTNM) се използва
след оперативното лечение на КГ, когато има хистологична верификация на резецирания материал. Патоа-

При множествени първични тумори с една и съща
хистологична картина, диагностицирани в една и
съща гърда, туморът с най-високо Т се избира при определяне на стадия на заболяването. Когато се касае за
наличие на двустранни множествени тумори, диагностицирани едновременно в двете гърди, стадирането
се извършва отделно за всяка гърда.
При класифициране на КГ използването на Тх трябва
да бъде само когато не е извършен минимума изследвания за определяне на Т категорията и това използване трябва да бъде сведено до минимум. При определяне на рТ се взема предвид размера на инвазивната
компонента на тумора. Ако размерът е малко по-голям
или по-малък от граничната стойност, определена за
отделните критерии, препоръчва се стойността да се
закръгли до най-близката гранична стойност. Касае
се за Т4 категория, когато е налице тумор с всякакви
размери, разпространен директно към гръдна стена и/
или кожа. (3, 4, 5)

Таблица 5. Първичен тумор (Т) – клинична и патологична класификация /TNM класификация, 8-ма ревизия/
Първичен тумор (Т) – клинична и патологична класификация
Tx

Първичен тумор не може да бъде оценен (не е извършен необходимия минимум изследвания –
физикален преглед, образна диагностика)

T0

Няма доказателства за първичен тумор

Tis

Карцином in situ

DCIS*

Дуктален карцином in situ

Tis (Paget)

Болест на Paget на гръдното зърно, която НЕ е свързана с инвазивен карцином и/или карцином in situ (дуктален – DCIS) в подлежащия паренхим на гърдата. Карциномите в паренхима на
млечната жлеза, асоциирани с болест на Пейджет, се категоризират въз основа на размера и на
характеристиките на паренхимния тумор, като се отбелязва и наличието на Paget.

T1

Тумор с максимален размер ≤ 20 мм

T1mi

Тумор (микроинвазия) с максимален размер ≤ 1 мм

T1a

Тумор с максимален размер > 1 мм, но ≤ 5 мм

T1b

Тумор с максимален размер > 5 мм, но ≤ 10 мм

T1c

Тумор >10 мм, но ≤ 20 мм в най-големия си размер

T2

Тумор с максимален размер > 20 мм, но ≤ 50 мм

T3

Тумор с максимален размер > 50 мм

T4

Тумор с всякакви размери, разпространен директно към гръдна стена и/или кожа (разязвявания или кожни възли); инвазия само на дермата не се класифицира като Т4**

Т4а

Разпространение към гръдна стена; Инвазия или прикрепване към пекторалния мускул, без
инвазия на структури от гръдната стена, не се класифицира като Т4**

T4b

Разязвяване и/или ипсилатерални сателитни кожни възли и/или оток (включително тип „портокалова кора“) на кожа, които не отговарят на критерии за инфламаторен карцином

T1c

Едновременно T4a и T4b

T4d

Инфламаторен карцинoм

Забележка: *Лобуларен карцином in situ (LCIS ) e доброкачествен по своята същност, поради което се премахва
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от TNM класификацията на AJCC Cancer Stanging Manual 8th Edition.
**Гръдната стена включва ребра, интеркостални мускули, m. serratus anterior, без пекторален мускул. Инвазия
само на дермата не се класифицира като Т4.
Класифицирането на лимфните възли според TNM 8 включва отново клинично и патоанатомично разпределение.
При клиничната класификация cNх се използва ограничено в случаите, когато лимфните възли са били предварително отстранени оперативно или при липса на документация за физикално изследване на аксила. сN1mi също
се използва рядко, когато е извършена биопсия на сентинелни лимфни възли преди туморната ексцизия. При
патоанатомичната класификация е необходимо изследването на поне един лимфен възел, за да се определи pN
– чрез ТАБ, core-биопсия, биопсия на сентинелен лимфен възел, ексцизионна биопсия или аксиларна дисекция.
Задължително е докладването на броя изследвани лимфни възли. При извършване на лимфна дисекция е необходимо изследване на минимум 6 лимфни възела за определяне на pN.
Таблица 6. Регионални лимфни възли – клинично определяне (cN)/TNM класификация, 8-ма ревизия/
Регионални лимфни възли – клинично определяне (cN)
cNх*

Регионални лимфни възли не могат да бъдат оценени (например, предварително отстранени или
непредадени за патоанатомично изследване)

сN0

Няма метастази в регионални лимфни възли (при клинично и образно изследване)

сN1

Метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли от ниво I и II

сN1mi**

Микрометастази (около 200 клетки; > 0.2 мм, но не > 2.0 мм)

сN2

Метастази в ипсилатерални аксиларни лимфни възли от ниво I и II, които са клинично фиксирани
или сраснали
или метастази в ипсилатерални вътрешни мамарни лимфни възли, в отсъствие на метастази в аксиларни лимфни възли

сN2a

Метастази в ипсилатерални аксиларни лимфни възли от ниво I и II, които са сраснали помежду си
или фиксирани към други структури

сN2b

Метастази само в ипсилатерални вътрешни мамарни лимфни възли, при отсъствие на метастази в
аксиларни лимфни възли

cN3

Метастази в ипсилатералните субклавикуларни (ниво III) лимфни възли, с или без ангажиране на
лимфните възли от I и II ниво
или метастази в ипсилатерални интрамамарни лимфни възли, с метастази в аксиларни лимфни
възли от ниво I и II
или метастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни възли, с или без ангажиране на аксиларни или интрамамарни лимфни възли

cN3a

Метастази в ипсилатерални субклавикуларни (ниво III ) лимфни възли

cN3b

Метастази в ипсилатерални аксиларни и в интрамамарни лимфни възли

cN3c

Метастази в ипсилатерални супраклавикуларни лимфни възли

Забележка: *cNх се използва ограничено в случаите, когато лимфните възли са били предварително отстранени
оперативно или при липса на документация за физикално изследване на аксила.
** сN1mi се използва рядко, но е подходяща категория, когато е извършена биопсия на сентинелни лимфни възли
преди туморната ексцизия; най-често се използва при пациенти, провеждащи неоадювантна терапия.
Таблица 7. Регионални лимфни възли – патологично определяне (рN)/TNM класификация, 8-ма ревизия/
Регионални лимфни възли – патологично определяне (рN)
РNх

Регионални лимфни възли не могат да бъдат оценени (например, предварително отстранени или
непредадени за патоанатомично изследване)

рN0

Няма метастази в регионални лимфни възли или са установени само ITCs* (изолирани туморни
клетки)

pN0(i+)

Само ITCs (малигнени клетъчни склъстери ≤ 0.2 мм) в регионални лимфни възли

pN0(mol+)

Позитивно молекулярно изследване (RT-PCR), но без установени ITCs
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pN1

Микрометастази
или метастази в 1-3 аксиларни лимфни възли
и/или клинично негативни вътрешни мамарни възли с микрометастази или макрометастази,
открити при сентинелна биопсия

pN1mi

Микрометастази (около 200 клетки; > 0.2 мм, но никоя от тях не е > 2.0 мм)

pN1a

Метастази в 1–3 аксиларни лимфни възли, с поне една метастаза > 2.0 мм

pN1b

Метастази в ипсилатерални интрамамарни възли, открити при сентинелна биопсия, с изключение на ITCs

pN1c

Комбинация от pN1a и pN1b

pN2

Метастази в 4–9 аксиларни лимфни възли
или позитивни ипсилатерални интрамамарни лимфни възли, доказани с образно изследване в
отсъствие на метастази в аксиларни лимфни възли

pN2a

Метастази в 4–9 аксиларни лимфни възли (поне една от които е > 2.0 мм)

pN2b

Метастази в клинично установени интрамамарни лимфни възли с или без микроскопско потвърждение; с патоанатомично негативни аксиларни лимфни възли

pN3

Метастази в ≥ 10 аксиларни лимфни възли
или метастази в субклавикуларни (ниво III аксиларни) лимфни възли,
или позитивни ипсилатерални интрамамарни лимфни възли, доказани при образно изследване,
едновременно с един или повече позитивни аксиларни лимфни възли от ниво I, II,
или метастази в > 3 аксиларни лимфни възли и микро- или макрометастази от биопсия на сентинелни лимфни възли при клинично негативни ипсилатерални интрамамарни лимфни възли

pN3a

Метастази в ≥ 10 аксиларни лимфни възли (поне една от които > 2.0 мм)
или метастази в субклавикуларни (ниво III аксиларни) лимфни възли

pN3b

pN1a или pN2а, заедно с pN2b (позитивни интрамамарни възли ПРИ образно изследване),
или pN2а в присъствието на pN1b

pN3c

Метастази в ипсилатерални супраклавикуларни лимфни възли

Забележка: *ITCs (Изолирани туморни клетки) – малки групи от клетки с размери ≤ 0.2 мм или <200 в един
хистологичен срез.
Суфикси (sn) и (f) би трябвало да се добавят към N, като доказателство за метастази от биопсия на сентинелен
лимфен възел или от тънкоиглена/core-биопсия, когато няма извършена лимфна дисекция.
Далечните метастази също се класифицират клинично и патоанатомично, като Мх отпадна от класификацията още при 7-та ревизия на TNM класификацията. (5) При проведена неоадювантна терапия категорията М е
същата, като определената преди започване на лечението (сМ). Ако пациентът е имал далечни метастази преди
химиотерапията, категорията М1 не се променя след това.
Таблица 8. Определяне на далечни метастази (М)/TNM класификация, 8-ма ревизия/ Далечни метастази –
определяне (М)
M0

Няма клинични или рентгенологични данни за далечни метастази

cM0(i+)

Няма клинични или рентгенологични данни за далечни метастази, но с молекулярни или микроскопски методи се откриват групи от туморни клетки в циркулиращата кръв, костен мозък
или в нерегионални лимфни възли, които са ≤ 0.2 мм при пациент без симптоми или признаци
за метастази

сM1

Далечни метастази, открити при клиничен преглед или рентгенологично изследване

рM1

Всички хистологично доказани далечни метастази или в нерегионални лимфни възли, метастази > 0.2 мм

Забележка: При всички образните изследвания не се изисква да се поставя сM0.
При провеждана неоадювантна терапия, или когато основното лечение започва със системна терапия или лъчелечение, се използва класификация, отбелязвана с представките „ус“ и „ур“ (ycTNM и ypTNM). В тези случаи се
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определя клиничния стадий преди започване на терапията, което дава възможност да се отчете ефекта от проведеното неоадювантно лечение.
Таблица 9. Клинична и патоанатомична класификация след неоадювантно лечение
Клинична (ус) и патоанатомична (ур) класификация след неоадювантно лечение
ycT

Определя се след неоадювантно лечение въз основа на данни от клиничен преглед и образно изследване на резидуалния тумор

ycN

Определя се след неоадювантно лечение въз основа на данни от клиничен преглед и образно изследване с или без тънкоигленна аспирационна биопсия, core-биопсия, ексцизионна биопсия, биопсия на
сентинелен лимфен възел

M

Категорията М е същата като определената преди започване на лечението (сМ). Ако пациентът е
имал далечни метастази преди химиотерапията, категорията М1 не се променя след това

ypT

Определя се чрез патоанатомично изследване на размера на остатъчния инвазивен тумор

ypN

Определя се както pN. Наставката sn се използва само, ако е направена оценка на сентинелни лимфни възли след неоадювантно лечение, без да е проведена аксиларна лимфна дисекция.

ypNх

Когато не е направена оценка нито на сентинелни лимфни възли след неоадювантно лечение, нито
аксиларна лимфна дисекция.

Хистологичната степен на диференциация се определя задължително при инвазивния карцином на гърдата. Препоръчва се Nottingham Modification на Scarff-Bloom-Richardson (SBR) Grading System. (6, 7) Грейдът се формира,
използвайки някои характерни морфологични особености (нуклеарен полиморфизъм, тубуларно формиране,
митотично броене), определяйки ги с точкова система от 1 (благоприятен) до 3 (неблагоприятен) за всяка една
характеристика.
Таблица 10. Хистологична степен на диференциация при инвазивен карцином
Хистологична степен на диференциация при инвазивен карцином: Scarff-Bloom-Richardson (SBR) Grading
System, Nottingham Modification
G

Определение

Gx

Грейд не може да бъде определен

G1

Нисък комбиниран хистологичен грейд (благоприятен)
SBR сбор от 3-5 точки

G2

Умерен комбиниран хистологичен грейд (сравнително благоприятен)
SBR сбор от 6-7 точки

G3

Висок комбиниран хистологичен грейд (неблагоприятен)
SBR сбор от 8-9 точки

Грейдът при дуктален карцином in situ би трябвало да се определя съобразно неговия нуклеарен грейд.
Таблица 11. Хистологична степен на диференциация при дуктален карцином in situ
Дуктален карцином in situ: Нуклеарен грейдинг
G

Определение

Gx

Грейд не може да бъде определен

G1

Нисък нуклеарен грейд

G2

Умерен нуклеарен грейд

G3

Висок нуклеарен грейд

AJCC извършва групиране на КГ по анатомичен стадий. Това групиране обаче би трябвало да се използва само в
региони, където тестовете на биомаркерите не са рутинно достъпни. (2)
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Таблица 12. Групиране по анатомичен стадий
Стадий

T

N

M

0

Tis

N0

M0

IA

T1

N0

M0

IB

T0

N1mi

M0

T1

N1mi

M0

T0

N1

M0

T1

N1

M0

T2

N0

M0

T2

N1

M0

T3

N0

M0

T0

N2

M0

T1

N2

M0

T2

N2

M0

T3

N1

M0

T3

N2

M0

T4

N0

M0

T4

N1

M0

T4

N2

M0

IIIC

Всяко Т

N3

M0

IV

Всяко Т

Всяко N

M1

IIA

IIB

IIIA

IIIB

Забележка:
1. Т1 включва T1mi.
2. Т0 и Т1 с нодални микрометастази (N1mi) се групират като стадий IB.
3. T2, T3 и T4 с нодални микрометастази (N1mi) се групират, използвайки N1 категория.
4. М0 включва M0(i+).
5. Обозначението рМ0 не е валидно. М0 е само клинично.
6. Пациентите, представени първоначално с М1 преди неоадювантната терапия, са в стадий IV и остават в
стадий IV, независимо от отговора след неоадювантната терапия.
7. Стадият би могъл да се промени, ако при постоперативни образни изследвания се установи наличие на далечни
метастази, подсигурявайки се, че изследването е направено преди неоадювантна терапия.
8. След неоадювантна терапия стадирането се извършва, използвайки представките „yc“ и „yp“ пред T и N. Ако е
налице пълен патологичен отговор (pCR), то стадият не се определя. Например ypT0ypN0cM0.
TNM 8 предлага възможности за определяне и на прогностична стадираща група, при която се вземат предвид
както анатомичните категории T, N и M, така и туморната степен на диференциация (грейд, G), и статус на биомаркерите HER2, ER и PgR. (8)
Литература:
1. Breast tumors. In Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours. 8th Ed.
UICC, 2017, pp 151-158.
2. Breast. In: Amin M.B., Edge S.B., Greene F.L. et al., eds.:
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научнообоснована методика за хирургично лечение –
радикалната мастектомия (1882 г.). (1, 3, 6) Тя включва:
отстраняване на цялата гърда с тумора и надлежащата
кожа, m. pectoralis major, m. pectoralis minor и пълна
лимфна дисекция на трите нива в аксилата. Повече от
60 години РМ е метод на избор при лечението на рака
на гърдата. (2-10) Днес тя се използва изключително
рядко при инфилтрация на пекторалната мускулатура.

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Хирургичното лечение е основен метод за лечение на
карцином на гърда (КГ), самостоятелно или в комбинация с други лечебни методи. Това хирургично лечение има за цел: да осигури диагностика и прогностични фактори, да участва в локорегионално лечение,
да запази или възстанови гърдата, а при невъзможна
радикалност – палиативна манипулация с цел облекчаване на общото състоянието и контрол на болката
и хеморагията.
Въпреки всичко горепосочено, при рака на гърдата
оптимална хирургия е тази, която намира баланс между радикалност, добър козметичен резултат, осигурява минимални психологични последствия, без да намалява преживяемостта и да не нарушава съществено
качеството на живот.
Хирургичното поведение при рак на гърдата включва
диагностика и лечение – органосъхраняващи операции, мастектомии и онкопластични операции. Тези
операции задължително се извършват с хирургично
аксиларно стадиране.
Основно значение за избора на хирургично лечение
и съответното поведение в тези случаи има характеристиката на тумора, т.е. размерът и локализацията на
първичния тумор, броят лезии, степента на засягане
на лимфните възли, биологията на тумора, възможността за последваща терапия и т.н.
I. Мастектомия. Видове мастектомии
В клиничната практика при КГ и при пациенти с висок риск се прилагат няколко вида мастектомии, които
могат да бъдат както лечебни, така и профилактични.
За извършването им от значение са: видът на тумора,
стадият на болестта, общото състояние на пациента,
наличието и тежест на придружаващи заболявания,
генетична предиспозиция и др. В зависимост от обема
на извършената мастектомия те се разделят на: радикална мастектомия, разширени радикални мастектомии, модифицирани радикални мастектомии, тотална
(семпла, обикновена) мастектомия, запазваща кожата мастектомия, мастектомия със запазване на ареоло-мамиларния (ареоларния) комплекс. Част от тези
операции вече не се извършват рутинно в практиката
и имат само историческа стойност.
Радикална мастектомия (РМ)
William Halsted е основоположник на хирургичното
лечение на рака на гърдата, публикувайки първата

Разширени радикални мастектомии
След публикуване на теорията на Halsted-Meyer, че
РГ е локорегионална болест, развиваща се предимно локално и разпространяваща се до близко разположени лимфни възли, хирургичното лечение придобива по-различен облик. Хирурзи като J. Urban, E.
Sugarbaker, J. Ariel и др. започват прилагането на т.нар.
„разширени радикални мастектомии“, които са с все
по-голям обем, но с по-висока честотата на усложненията, а същевременно с това и все по-осакатяващи.
(6) Такава е разширената радикална мастектомия
на Handley (1920 г.), която включва отстраняване на
лимфните възли на вътрешната верига на гърдата.
(11) Достига се момент, в който Wangensteen и Lewisс,
в допълнение на класическата РМ, извършват дисекция на супраклавикуларни, медиастинални и парастернални лимфни възли с широка торакотомия чрез
стернотомия, резекция на първо ребро и повдигане на
ключицата. През 1949 г. Urban извършва радикалната
мастектомия с парастернална лимфна дисекция, при
която en bloc резецира хрущяли и интеркостални мускули, а дефектите покрива с присадка от фасция лата.
Така през 1970 г., анализирайки данните на тези и редица други автори, Fisher доказва, че приложението на
разширени операции не е по-ефикасно от конвенционална радикална мастектомия, с което ерата на разширените РМ приключва. (4, 15)
Модифицирани радикални мастектомии (МРМ)
Постепенно от 40-те години на XX век започва да се
налага модифицирана радикална мастектомия като
алтернатива на РМ. Patey и Dyson намаляват обема на
РМ като запазват m. pectoralis major. (4, 16) При направения от тях сравнителен анализ (1948 г.) между модифицираните мастектомии и стандартните РМ не само,
че не се отчитат значими разлики в общата преживяемост и локален рецидив между двете групи, но дори се
регистрира по-малка травматичност, с по-малко следоперативни усложнения (болков синдром, лимфедем,
ограничение в мобилността на горния крайник). (17, 18)
През 1972 г. Madden въвежда МРМ със запазване на
двата пекторални мускула, екзактна дисекция на аксила и запазване на невроваскуларното хранене на малкия пекторален мускул. (23) Auchincloss също предлага
МРМ със запазване на малкия пекторален мускул, но
предлага при аксиларната дисекция апикалните възли
(ниво III) да се премахват само при наличие на метастази в тях. (16) Предимствата на МРМ пред радикалната мастектомия на Halsted са по-добрите козметични и функционални резултати, по-ниската честота на
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усложненията, както и по-големите възможности за
реконструкция.
Модифицираната РМ е „златен стандарт“ при КГ, с
която се сравняват всички останали лечебни методи.
(27-34)
Днес модифицираната РМ се извършва или с отстраняване на m. pectoralis minor (по Patey и Dyson)
или със запазване на малкия пекторален мускул – по
Madden, Auchincloss или Scanlon. В оперативно-тактическо отношение методът включва: отстраняване на
цялата гърда, заедно с пекторална фасция, и отделно
на аксиларни лимфни възли. Технически се оформя
кожно-подкожни ламба (краниално и каудално), отстранява се гърдата и се извършва лимфна дисекция
(по преценка – от сентинелна лимфаденектомия до
отстраняване и на трите нива лимфни възли). Дисекцията на ниво І и ІІ е най-често прилаганата. Сентинелната лимфаденектомия има различна тактическа
идея и техническо изпълнение. Дисекцията на интерпекторални лимфни възли (възли на Rotter) се отчита
като дисекция на ниво ІІ. Тези възли рядко (8-10%) са
метастатични, затова някои автори не препоръчват
рутинното им отстраняване, а само при макроскопски данни за метастази. (20) При запазването на m.
рectoralis minor е затруднено отпрепариране на мастна
тъкан от ниво ІІ и ІІІ. Следва сециране по медиална
стена на fossa axillaris – гръдна стена от ІІ до VІ ребро,
покрита с m. serratus ant. Накрая се отделя целият оперативен препарат en bloc (гърда и аксиларна тъкан) от
последните връзки с основата на fossa axillaris. (12, 13,
19-21)

ни чисти резекционни линии се постигат трудно при
централни тумори и при централна широкa ексцизия
козметичните резултати са крайно незадоволителни);
• противопоказания за лъчелечение след операция, запазваща гърдата;
2. Профилактика при високорискови, но незасегнати
пациенти:
• доказана или предполагаема генетична предиспозиция.
3. Предпочитание на пациента (19, 23, 25, 36).

Тотална (семпла, обикновена) мастектомия
Семплата мастектомия е разработена от Kenedi и
Miller. При тази операция се отстранява цялата гърда,
заедно с тумора, запазват се мускулите на гръдния кош
и не се прави лимфна дисекция в аксила. Тя намира
приложение при:
• локални рецидиви след органносъхраняваща операции с аксиларна дисекция;
• филоидни тумори;
• пациенти с DCIS (когато не е показана сентинелна
лимфна дисекция);
• локално авансирали тумори – извършва се като палиативна операция; наричана още хигиенна;

Днес индикациите за мастектомия са:

• възрастни пациенти в увредено състояние и с множество придружаващи заболявания (4, 35, 36).

1. Всеки рак на гърдата, неподходящ за органосъхраняваща операция, базиран на:

Запазваща кожата мастектомия (ЗКМ, skin sparing
mastectomy)

• неблагоприятно съотношение между големина на тумора и големина на гърда, непозволяващо извършване
на приемлива в естетично отношение операция, запазваща гърдата;

Мастектомия със запазване на кожата е описана от
Toth and Lappert през 1991 г. (39, 40) Целта на тази
мастектомия е по-приемлив в естетичен аспект резултат от отстраняването на гърдата, което пък улеснява и реконструкцията й. Предимствата са свързани с
намаляване на деформациите при класическите мастектомии, минимизира остатъчните белези, позволява по-добра форма на гърдите след реконструкция и
намалява необходимостта от хирургия на контралатералната гърда за постигане на симетрия. (4, 42)

• мултицентричен тумор;
• тумор с недостатъчен отговор на неоадювантна химио- или ендокринна терапия;
• положителни резекционни линии, въпреки реекцизия при органосъхраняваща операция;
• инфламаторен рак на гърдата;
• обширни злокачествени/неопределени микрокалцификати;
• ранна бременност;
• доказано или предполагаемо генетично носителство;
• локален рецидив след органосъхраняваща операция,
съчетана с лъчетерапия;
• централно разположение (доказано е, че адекват-
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При ЗКМ достъпът за отстраняване на жлезата
най-често е параареоларен. Премахва се млечната
жлеза заедно с папило-ареоларния комплекс. В някои
случаи може да отпадне и част от кожата под форма
на тясна коса елипса или на обратно Т, като се запазва толкова кожно покритие, колкото е необходимо за
последващата реконструкция. При ЗКМ не се отстранява пекторална фасция и не се преминава дистално
от инфрамамарната линия. Непосредствените техники
за реконструкция при ЗКМ са или автоложен мускулен flap (m. latissimus dorsi или m.rectus abdominis) или
импланти. (37, 43) Най-чести усложнения при тези
мастектомии са: формиране на сероми, кожна некроза

и инфекция. (43, 47) Индикациите за ЗКМ са болни с
КГ с мутация BRCA1/2, интраепителиална неоплазия
(DСIS), мултифокален/мултицентричен карцином в
ранен стадий или като цяло малки тумори, отдалечени
от пекторална фасция и кожа и в близост до папилата.
(44, 48) Ангажирането на кожата от подлежащ тумор
е абсолютно противопоказание за ЗКМ. Относителни
противопоказания са адювантно лъчелечение, пушене, предишно облъчване, висок BMI и забавена реконструкция. (45, 46)

7. Bard M. The sequence of emotional reactions in radical mastectomy patients. Public Health Reports. 1952;
67(11):1144–1148. [PMC free article] [PubMed].

Мастектомия със запазване на папило-ареоларния
комплекс (МЗП, nipple spring mastectomy)

10. Handley R.S., Thackray A.C. Invasion of internal mammary lymph nodes in carcinoma of breast. British Medical
Journal. 1954; 1:61–63. [PMC free article] [PubMed]

Нарича се още субкутанна, тъй като в началото е прилагана със запазване на цялото кожно покритие на
гърдата. Днес при птотични и големи гърди може да
се редуцира и част от кожата. Показанията за МЗП са
сходни с тези на ЗКМ, а противопоказания са централно разположени тумори, лезии с отделяне на кръвенист секрет от зърна, групирани микрокалцификати
или други суспектни за неоплазма радиологични изменения близо до зърното. (36, 45, 48) В сравнение с тотална и запазваща кожата мастектомии, естетичните
резултати при МЗП са най-добри. Това прави методът
предпочитан при т.нар. „редуциращи риска“ операции
на гърда. Абсолютни индикации за редуциращи риска
мастектомии са предхождащо облъчване на гърда за
лимфом и носителки на BRCA1/2 мутации. (41, 44)
Оперативната техника включва избор на кожен разрез (инфрамамарен, периареоларен) и епифасциално
и препекторално мобилизиране на жлезата с последваща имплантопластика или автоложна пластика. (44)
Мобилизирането на гърдата е по-трудно, защото достъпите са малки и отдалечеността на периферията на
органа е по-голяма. Тази мастектомия може да се комбинира и с интраоперативно лъчелечение (ELIOT). (49)
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II. Органосъхраняващи операции

Консервативното хирургично лечение може да бъде:

За първи път U. Veronesi и Galimberti публикуват разработени принципи на консервативно хирургично
лечение при рака на гърдата, включващи квадрантектомия с аксиларна лимфна дисекция, туморектомия
с аксиларна дисекция и туморектомия с биопсия на
сентинелни лимфни възли. (17, 18, 23, 33) В България
органосъхраняващите операции на гърда са въведени
в края 70-тe години на XX век от проф. Станко Киров.

• туморектомия – предимно с диагностична цел;

Всички видове органосъхраняващи операции трябва
да отговарят на следните условия: осигуряване на чисти резекционни граници (5, 15), по-малко от 1% рецидив за 10-годишен период (16, 33), постигане на добри
естетически резултати и осигуряване добро качество
на живот. (30)

• лумпектомия – отстраняване на тумора и минимум
1 cм здрава тъкан около него;
• квадрантектомия – отстраняване на тумора и минимум 2 cм здрава тъкан около него, заедно с надлежаща кожа, подлежаща мускулна фасция, с или без
аксиларна дисекция на I-III нива.(1, 17)
Методът е с добър козметичен ефект при тумори с големина до 2 cм, с хистологично доказана чиста резекционна линия във всички посоки около тумора. В противен случай процентът на локални рецидиви варира
от 20% до 30%. (33)

Фигура 1. Резултат след туморектомия (отляво), лумпектомия (среда) и квадрантектомия (отдясно)
Препоръките са, че при тумор ≤ 2см, както и при такива над 2 см, при които обаче е възможна предоперативна
химиотерапия и възможност за отговор към терапията, е показа органосъхраняваща операция. (3)
Понастоящем в Западна Европа 60%-80% от новодиагностицираните случаи на рак на гърдата са подложени на
органосъхраняващи операции в съчетание с лъчева терапия. (9) Но за извършване на такава хирургия най-същественият момент е правилният подбор на пациенти, отчитайки всички индивидуални особености, както и
абсолютните и относителни контраиндикации за това. (5)
Таблица 13. Абсолютни и относителни контраиндикации за органосъхраняващи операции (2, 5, 9, 10, 16)
Абсолютни контраиндикации

Относителни контраиндикации

Разпространена лезия, която не може да бъде отстранена чрез локална ексцизия с един разрез, осигуряващ негативни резекционни линии

Активна болест на съединителната тъкан с ангажиране на кожа (склеродермия, лупус) – слаба толерантност към облъчване

Дифузни микрокалцификати

Централно разположение на тумора

Бременност I или II триместър

Фамилна обремененост

Лъчелечение по време на бременност

Тумор над 2 cм и явни метастатични аксиларни лимфни възли

Предшестващо облъчване на гръдната стена

Фокално-позитивна резекционна линия

Позитивни патологични резекционни линии
Мутации в BRCA1 и BRCA2 гените
Хомозигот (биалелна инактивация) за АТМ мутация
Централно разположени тумори също могат да бъдат обект на консервативно хирургично лечение, но ареолата и
мамилата трябва да бъдат отстранени. (33)
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Болестта на Paget също се счита за противопоказание, но днес все по-често се извършва централна лумпектомия
с реконструкция на зърното и ареолата след облъчване. (16)
Освен при инвазивен карцином на гърда, органосъхраняващи операции са показани и при дуктален карцином in
situ (DCIS) и атипична дуктална хиперплазия (ADH).
Поведението при атипична дуктална хиперплазия (ADH) е от изключителна важност, тъй като 22-65% от случаите с ADH, при които е проведена core-биопсия, впоследствие са диагностицирани с карцином. (34) При наличие
на групирани калцификати при мамография и при значителна цитологична атипия, след проведена биопсия, съответната лезия подлежи на хирургична ексцизия като диагностика за карцином и непосредственото му лечение.
Това се налага поради сходните морфологични характеристики между ADH и дукталния карцином in situ (DCIS).
Ето защо се добавя и още една особеност за разграничаване между тях – ADH е определена като имаща размер ≤
2 мм и обикновено няма централна некроза и значителна ядрена атипия. (31, 32) Случаи на ADH без тези характеристики и без групирани калцификати подлежат само на мамографско проследяване. (19-22, 33)
Дукталният карцином in situ (DCIS) е пролиферация на злокачествени епителни клетки в паренхима на млечната жлеза, без данни за инвазивни огнища. Той представлява 15 до 20% от раковите заболявания на гърдата,
като проучванията показват, че до 50% от пациентите с фокуси на DCIS развиват инвазивен карцином, т.е. той е
високо рискова лезия. (35)
Оперативното лечение при DCIS може да бъде мастектомия или по-често органосъхраняваща операция при условие, че могат да бъдат постигнати чисти резекционни линии, т.е. когато отстоянието ≥ 2 мм. (3, 27) Под този
размер се прилага допълнително хирургично лечение, гарантиращо чисти резекционни линии. Оценката на аксиларните възли чрез сентинелна биопсия (SLNB) не се изисква при in situ злокачествени заболявания, но влиза в
съображение при големи и/или тумори с висок grade, особено когато сa показани за мастектомия. (3) Решението
за извършване на сентинелна биопсия трябва да се определя в зависимост от основния риск от инвазия. Тази инвазия се подценява при 20-38% и се увеличава с наличието на: палпируема маса, плътност при мамография, ниско
диференциран DCIS при биопсия, по-млада възраст и повече микрокалцити (11, 13). Въпреки всичко изброено,
все пак няколко международни проучвания изследват хипотезата, че резултатите при пациенти с DCIS с нисък
риск, провели само перкутанна биопсия, са сравними с тези, при които е проведено хирургично лечение с или без
лъчелечение. (24-26, 33)
Лобуларният карцином in situ (LCIS), за разлика от DCIS, се счита за незадължителен предшественик на инвазивния рак, т.е. по своята същност той e доброкачествен. Това е и причината да бъде премахнат от TNM класификацията на AJCC Cancer Stanging Manual 8th Edition. Той не изисква активно лечение. (3, 7)

Фигура 2.
Органосъхраняващите операции са показани и при непалпируеми лезии. При тях обаче основен проблем е определянето на точната им локализация. Освен това при консервативното оперативно лечение ключов момент е
отчитането на резекционните линии. Ето защо са въведени различни интраоперативни методи, както за
маркиране на непалпируеми лезии, така и за достигане
на чисти резекционни линии чрез:
• интраоперативен ултразвук – най-често използваният
и най-достъпен метод. Употребата му увеличава честотата на чистите резекционни линии, снижава нуждата
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от реексцизия, намалява интра- и постоперативните усложнения и подобрява козметичния резултат;
• метален водач с фиксираща кука – поставя се под
ехографски или мамографски контрол и играе роля на
маркер, насочващ хирурга към непалпируемата лезия
или визуализираните ръбове;

• радиоактивни маркери – предоперативно се инжектират оцветяващи или радиоактивни маркери. След
това същите се откриват интраоперативно или макроскопски, или с радиоактивна сонда;
• системи SAVI SCOUT, Magceed, MarginProbe – представляват устройства, разработени на различни
принципи с цел интраоперативна идентификация на
непалпируеми тумори и за отчитане на резекционни
линии. Те позволяват по-високо ниво на прецизност
при органосъхраняващите операции, намаляват значително позитивните резекционни линии и спомагат
за по-добри естетични резултати. При SAVI SCOUT
предоперативно (до 30 дни преди оперативното лечение) се поставя нерадиоактивен маркер – рефлектор.
Интраоперативно посредством детектор, който излъчва инфрачервена светлина и радарен сигнал, се открива местоположението на рефлектора. Magceed има
сходен механизъм на действие, както SAVI SCOUT.
MarginProbe се използва за идентифициране на резекционните линии. Това устройството се базира на
радиочестотна спектроскопия, при която интраоперативно чрез сигнал се отчита наличието на положителни резекционни граници. (4)
Интраоперативната оценка на ръбовете се осъществява, за да се намали броя на пациентите, достигащи до
реексцизия. Освен това според SSO-ASTRO критериите при чисти резекционни линии се намалява два пъти
риска от ипсилатерален рецидив при КГ. (33)
При органосъхраняващите операции маркирането с
клипси на туморното ложе, след хистологична оценка
на резекционни граници, е много важен елемент за задължително следоперативно лъчелечение и се прилага
все по-широко в ежедневната практика.
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III. Онкопластични операции при рак на гърдата
Онкопластичните операции на гърдата стават все
по-полярни и все по-често приложими при лечението на пациенти с рак на млечната жлеза. Те съчетават
онкологична радикалност без компромис при оперативно-тактическото изпълнение и добри естетични
резултати. (1, 2)
За осъществяване на онкопластични операции е необходимо мултидисциплинарен екип от специалисти не
само за техническото изпълнение, но и за предоперативна оценка и подготовка на съответните пациенти,
отчитайки всички индикации и контраиндикации за
извършването им. (6)
Предоперативната оценка трябва задължително да
включва: оценка на общия статус и придружаващите
заболявания на пациента (вкл. BMI), прецизна образната диагностика, включваща точна локализация
и големина на туморната формация, както и отношението ѝ към околните тъкани, морфологична верификация (за да се избегне диагностична хирургична
ексцизия, която компрометира онкопластичния подход), преценка за неоадювантна лекарствена терапия,
оценка на възможността за последваща лъчетерапия,
преценка за необходимостта от редуциращите риска
мастектомии, необходимост от интервенции и върху
контралатералната гърда и прецизен избор на самата
онкопластична операция. (1-5)
Онкопластичната хирургия при рак на гърдата е
показана при: премахване на повече от 20% от обема
на гърдата (което води до влошаване на естетиката ѝ)
(7), пациенти с мултифокални тумори, макромастия,
голям обем на тумора/гърдата, ниска чувствителност
към неоадювантна терапия и тумори в горните и вътрешните квадранти или централно разположени такива (поради естетични проблеми след ексцизията).
Предпочитанията на пациента и лекаря също са показания за онкопластична операция. (17)
Основните противопоказания за онкопластична
хирургия при гърда са: случаи, които изискват мастектомия, поради липса на чисти резекционни линии
след ексцизията, Т4 тумори, мултицентрични тумори,
пациенти с дифузни злокачествени микрокалцификации, инфламаторен карцином на гърдата, при кожни
метастази, пациенти, при които не може да се приложи лъчелечение. Диабетът и тютюнопушенето също
могат да бъдат относителни противопоказания. В допълнение, предпочитанията на пациента и опита на
хирурга също могат да бъдат противопоказания. (17)
Прилагането на онкопластични техники при in situ
карцином на гърдата е спорно, поради дифузния му
характер, неговата мултифокалност, включване на
интермитентните канали, общи микрокалцификации
и, съответно, проблеми с постигането на чисти резекционни линии.(18, 19)
Онкопластичната хирургия според техниката, която се
използва, се дели на I и II ниво. Операции от I ниво не

изискват специализирани пластичнохирургични техники и се използват за предотвратяване на деформации при туморни ексцизии, които са < 20% от обема на
гърдата. Онкопластичните техники от II ниво, поради
по-голяма загуба на обем, се класифицират като обемозаместващи и обемопреместващи. Повечето техники
от II ниво включват туморектомия с последващо оформяне на паренхима и намаляване на кожата на гърдата. (9, 20) Това често е съпроводено с намаляване на
контралатералната гърда за подобряване на симетрията. Техниките, използващи регионални и далечни автоложни ламба или импланти, се наричат общо обемозаместващи (1-11), а тези, при които има разместване на
тъкани на самата гърда – обемопреместващи. (4, 10, 20)
Всяка онкопластична операция се състои от два етапа – резекционен и реконструктивен. При аблативния (резекционeн) етап се прилагат специални кожни
разрези, оптимални по обем резекции на паренхима
и щадяща оперативна техника. Аксиларната лимфна
дисекция също се ограничавана до I и II ниво или сентинелна биопсия при съответни индикации. По време
на реконструктивния етап се разгъва онкопластичната идея чрез приложение на многобройни оперативни
техники за ремоделиране (при органосъхраняваща
хирургия) или за възстановяване на отстранена гърда
(при различни видове мастектомия). (21) Реконструктивният етап би могъл да се извърши освен едномоментно и отложено при съответните индикации за
това.
При избор на вид онкопластична операция е необходимо да се вземат под внимание редица препоръки,
съобразени с факторите, при които се извършват. Важно е да се вземат предвид:
• при отпадане (загуба) на повече от обема от гърдата
при туморектомия не може да се разчита на добър естетичен резултат чрез извършване на обикновено възстановяване на дефекта (I ниво) и се пристъпва към
реконструиране от II ниво;
• при загуба на повече от 20% обем на жлезата има
голяма вероятност да има промяна на местоположението на папило-ареоларния комплекс, което изисква
репозиционирането му;
• изборът на вид редукционна и мастопексична оперативна техника се определя от локализация на тумора,
големина и форма на гърдата;
• обикновеното възстановяване на дефекта след туморектомия (I ниво) се извършва чрез адаптиране на паренхимните ръбове с трансверзален, радиерен, трангуларен или кесиен шев;
• често използвани редукционни оперативни техники
са: обратнa Т-пластика, вертикална, периареоларна,
латерална, медиална и инфрамамарна пластика, омега-пластика, без да се изключват и останалите техники
според предпочитанията на хирурга (II ниво);
• мастопексичните техники се прилагат самостоятелно
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при птотични гърди, когато няма индикации за редукция; често използвани мастопексични прийоми са
Dome и Benelli пластика, техни модификации, както
и други техники според предпочитанията на хирурга.
(11, 21)
Методите за реконструкция, които се използват, се
подразделят на:
• реконструкции с автоложни тъкани – педикулирани и
свободни ламба; автоложна мастна тъкан (липофилинг);
• реконструкции с импланти – експандери или трайни
протези;

• реконструкции с комбинирани техники (22).
Реконструкцията с автоложни тъкани е свързана с
предимства от избягване на чужди тела и възможност
за постоперативна лъчетерапия. Днес съществуват
редица възможности за автоложна реконструкция с:
педикулирано ламбо от m. latissimus dorsi (LTD), m.
rectus abdominis – педикулирано или свободно ТRAM
ламбо, SGAP (a. et v. glutea superior) и IGAP (a. et v.
glutea inferior) ламба, ламбо от m. gracilis, както и липофилинг (fat grafting). Най-често използваните техники са LTD и TRAM, както и липофилингът, който
е с добри естетични резултати, особено при частични
рекoнструкции след органосъхраняващи операции.

Фигура 3. Липофилинг след двустранна мастектомия
Използването на импланти има предимството, че операцията е с по-малко усложнения, но не може да се
придаде желаната от някои пациентки капковидност
и че постигането на големи обеми (над 400 ml) изисква преминаване през етап на експандер-имплант,
съответно, операцията става двуетапна. При употребата на импланти стои и въпросът дали да се използва платно в комбинация с импланта. Реконструктивните операции при мастектомии, запазващи кожата и
папило-ареоларния комплекс, се базират основно на
имплантопластика. Свързани са с по-голям риск от
усложнения, тъй като се оформят големи кожно-подкожни ламба през сравнително малки кожни разрези.
Симетризиращите операции на здравата гърда представляват интегрална част от онкопластичния подход
и трябва да влиза в съображение при планиране на
оперативните интервенции.
Адювантното лъчелечение е крайъгълен камък при
онкопластичния подход. Ето защо е необходима прецизна преценка в зависимост от стадия на заболяването и индивидуалните особености и желания на пациента. Съществуват различните варианти за комбинация на онкопластична операция и лъчева терапия,
включващи използването на импланти, позволяващи
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постоперативна лъчетерапия, прилагането на интраоперативно облъчване или реконструкция с автоложни тъкани. (15)
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IV. Хирургично аксиларно стадиране
Подходът към аксиларните лимфни възли при рака на гърдата (РГ) продължава да бъде една от най-дебатираните
теми в хирургичното лечение на това заболяване. Причината за това е, че аксиларният нодуларен статус е един от
най-важните фактори за стадиране на карцинома на гърдата (КГ) и е с доказана прогностична роля. (1, 2)
Основните цели на хирургичното аксиларно стадиране са:
• да се отстранят по хирургичен път метастатичните лимфни възли;
• да се осигури достатъчно достоверна, хистологично верифицирана информация за степента на разпространение на болестта, за да се постигне окончателно стадиране за определяне на прогноза, вид и обем на адювантна
терапия. (3)
Според обема си аксиларната лимфна дисекция (АЛД) може да бъде: пълна (обхващаща трите нива), ограничена
(I и II ниво), ниска (I ниво), пробна (няколко възела от I ниво), биопсия на сентинелни лимфни възли – СЛВ (сентинелна аксиларна лимфна дисекция – САЛД) и разширена (АЛД в съчетание с отстраняване на парастернални
лимфни възли). (4) Като понятия обаче най-често се използват класическа аксиларна лимфна дисекция и сентинелна аксиларна лимфна дисекция.
При съвременното хирургично лечение на инвазивен карцином на гърда се препоръчва задължително хирургично аксиларно стадиране, включващо аксиларна лимфна дисекция на I и/или II ниво (или и на трите) или сентинелна лимфна дисекция.
Според 8th Edition на TNM класификацията задължително е докладването на броя изследвани лимфни възли,
като при извършване на АЛД е необходимо изследване на минимум 6 лимфни възела за определяне на pN. При
извършена сентинелна аксиларна дисекция задължително в стадирането се поставя суфикс “-sn”. (5, 6)
Класическата аксиларната лимфна дисекция се дефинира като хирургична процедура, при която се отстраняват
минимум 10 аксиларни лимфни възли от ниво I и II, а при показания – и от ниво III. Основното предимство на
класическата аксиларна лимфна дисекция е нейната доказано прецизна стадираща и прогностична роля, което е
рационална основа за определяне на необходимо адювантно лечение. Като допълнително предимство се обсъжда
и превенцията от регионални аксиларни рецидиви. (3, 4)
Недостатъците на класическата аксиларната лимфна дисекция са свързани основно с възможността за постоперативни усложнения като формирането на сероми, болка, изтръпване в горната част на ръката, ограничения в
движенията в рамото и лимфедем.
Сентинелна аксиларна лимфна дисекция (САЛД) е подход към лимфната система при КГ, приет като стандартен начин за аксиларна оценка на нодалния статус. Високата чувствителност на метода (95-98%) го прави
сравним с класическата лимфна дисекция и приемлив за определяне на по-нататъшна терапевтична тактика. (7)
Според American College of Surgeons САЛД е показана при болни с T1-2 инвазивен КГ, без клинично ангажиране
на аксила.
Контраиндикации за САЛД са: наличие на клинично позитивни аксиларни лимфни възли, размер на тумора Т3
или Т4, нарушени лимфни пътища от предходни хирургични интервенции, лъчелечение, биологични особености
на тумора, инфламаторен КГ, мултифокалност и/или мултицентричност, хистологично доказани сигурни неинвазивни форми на КГ, бременност, алергия към използвани багрила и радиофармацевтик, липса на информирано
съгласие на пациента. (8-10)
Предимствата на САЛД е миниинвазивността на подхода с доказана стадираща и прогностична достоверност
при пациенти с РГ с хистологично негативен аксиларен статус. Освен това по-малката агресивност на САЛД води
до намаляване на постоперативните усложнения.
Основните недостатъци на САЛД са свързани с възможни алергични реакции от прилаганите багрилни и радионуклеидни препарати и от възможните фалшиво негативни резултати. (4)
Според NCCN Clinical Practice Guidelines от 2019 г., при клинично позитивна аксила в момента на първоначална
диагноза, резултатът от извършената иглена биопсия определя вида на последващата аксиларна лимфна дисекция – АЛД или САЛД. (11)
Алгоритъмът за хирургично аксиларно стадиране при КГ включва:
Определяне на нодален статус (позитивен или негативен) с клиничен преглед и информация от образна и нуклеарно-медицинска диагностика в момента на поставяне на диагнозата.
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Тънкоиглена или дебелоиглена биопсия.
При позитивен резултат – хирургична АЛД на ниво I и II.
При негативен резултат – биопсия на сентинелни лимфни възли.
При отрицателен резултат от биопсия на СЛВ не се препоръчва допълнителна лимфна дисекция.
При положителни един или два СЛВ се преценява в зависимост от критериите на ACOSOG Z0011 (12) или в зависимост от това дали това са само микрометастази.
При липса на идентификация на СЛВ – хирургична АЛД на ниво I/II.
При дуктален карцином in situ (DCIS) с доказана микро- и/или инвазивна компонента от окончателен хистологичен резултат – биопсия на СЛВ или хирургична АЛД на ниво I, като по-информативен метод.
Хирургично аксиларно стадиране не е задължително при болни с тежки придружаващи болести, липса на възможност за определяне и провеждане на адювантна терапия и много възрастни пациенти. (3, 11)

Схема. Алгоритъм за аксиларно хирургично стадиране според препоръките на NCCN Guidelines Version 3.2019
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НОВОСТИ В ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ
РАКА НА ГЪРДАТА
СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА
Исторически данни
Хиругичното лечение на рака на гърдата е изминало
дълъг път от древността до днес. Първите наивни опити за лечение на рака на гърдата откриваме хиляди години преди новата ера, когато са използвани различни
примитивни методи като изгаряне с нажежено желязо,
локално третиране с каустични агенти.
През средните векове Ambroise Pare (1510-1590 г.)
прилагал локална ексцизия при по-малките тумори, което е прогрес в лечението на рака на гърдата.
През Ренесанса са разработени гилотинните техники, които използвали различни метални рингове. Те
буквално за секунди изтръгвали жлезата от гръдната
стена. (1) По-късно Richard Waiseman (1622-1676 г.)
е извършил и съобщил 12 оперативни намеси, които
са предвестници на съвременната мастектомия .(2)
След откриването на лимфната система от John Hunter
(1728-1793 г.) лекарите се обединили около лимфната
теория за произхода на рака на гърдата, което окуражило хирурзите да извършват операции подобни на
мастектомията, при които са отстранявали и засегнатите лимфни възли. (3)

Основният постулат в тези теории е, че разпространението на тумора и появата на далечните метастази
става по определен ред и последователност. Тези теоретични схващания налагат извода, че радикалното
оперативно лечение може да постигне пълно излекуване. Така хирургичното лечение се ориентира към
създаване на свръхрадикални и разширени мастектомии, включително и такива с отстраняване на клавикулата и горния крайник, известни като “eхtended
mastectomy”. (5) Поради високата интраоперативна
смъртност, тези процедури бързо са отхвърлени от
хирургичната общност.
През 60-те години на 20 век теорията на Halsted е подменeна от алтернативната теория на Bernard Fisher.

Истинското научно начало на хирургичното лечение
на рака на гърдата е поставено през 1898 година с въведената от Halsted радикална мастектомия. Фиг. 1

Проф. Бърнард Фишър (1918-2016 г.), фигура икона
в научната и практическата онкология.
Фиг. 4. Мастектомия по Halsted
Тази оперативна процедура се прилага в продължение
на почти едно столетие при всички болни, независимо
от стадия на заболяването и възрастта на жената. През
този период от развитието на хирургичното лечение,
известен като „епохата на Halsted“, радикалната мастектомия достига своя разцвет. (4)
Самата операция е обоснована от господстващата по
това време теория на Halsted за разпространението
на рака на гърдата, силно подкрепена и от теорията
Virchov.
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Противно на възгледите на Halsted, тази теория лансира убеждението, че ракът на гърдата е дисеминиран
още от момента на своята поява, поради което обемът
на локалното лечение има ограничено значение за
крайния изход на болестта. Промяната в теоретичните знания за рака на гърдата ориентират хирургичното
лечение към по-редуцирани оперативни подходи. (6)
Последователно радикалната мастектомия на Halsted
е заменена от нейните модификации по Patey, Madden,
Auchicloss., които съхраняват единия или двата гръдни мускула. (7)
В същата посока на минимализиране на локалното ле-

чение, през 80-те години на миналият век стартират
шестте сравнителни клинични проучвания в Европа и Северна Америка, които имат за цел да сравнят
ефективността на органосъхраняващите методи и
мастектомията. Въз основа на ранните им 5-годишни
резултати, съобщени на Консенсусната конференция
на National Institute of Health през 1991 г., органосъхраняващите операции се въвеждат като алтернатива на мастектомията при лечението на първи и втори стадии на рака на гърдата. (8) В Европа широко
използвана органосъхраняваща процедура е квадрантектомията, предложена от проф. Umberto Veronesi,
докато в Северна Америка се прилага туморектомията.
Тези две процедури, с последваща лъчетерапия, стават
златен стандарт при лечението на ранните тумори на
млечната жлеза. Това е основната причина за резкия
спад на мастектомиите, който се наблюдава след 1997
година. (Фиг.2)

Фиг. 6. Rate of mastectomy versus lumpectomy compared
with overall surgical volume, 1994-2007
Между 2004 и 2007 година честотата на мастектомиите
е нараснала 1.8 пъти в сравнение с периода от 1994-1998
година. През първите 5 години на изследвания период
(1994-1998 г.), честотата на терапевтичната мастектомия е 33%, през времето от 1999-2003 година тя е 33%,
а през последните 5 години (2003-2008 г.) – честотата
на мастектомиите е 44%(p < 0.001). По-впечатляващо
е нарастването на терапевтичната мастектомия от 35%
през 2004 година на 60% през 2007 година.

Фиг. 5. Propotion of patients undergoing mastectomy
from 1997 to 2006
Органосъхраняващите операции с последваща лъчетерапия се прилагат вече четири десетилетия, но през
последните години сме свидетели на истински ренесанс на мастектомията.
Съвременни тенденции в хирургията на млечната
жлеза
След 2007 г се наблюдава обратен процес на рязко повишение на броя на мастектомиите – както на лечебните, така и на профилактичните.
Тази промяна е основната характеристика на съвременното лечение на рака на млечната жлеза и процесът е известен като „вълната на променящото се отношение към хирургичното лечение на рака на гърдата“.
За пръв път нарастването на мастектомиите беше съобщено от Mc Guire and сoll. от Moffit Cancer Center в
университета в Южна Флорида. (9) Анализирайки лечението на 5,865 болни, оперирани в продължение на
13-годишен период (1994-2008 г.), изследователите откриват нарастване на броя на мастектомиите за сметка
на намаляване на броя на лумпектомиите. (Фиг. 3.)

Подобни данни, които документират нарастващото
използване на мастектомията, са съобщени по-късно и от изследователите от Мayo Clinic в Рочестър.
Katimapula et al. също откриват първоначално намаляване на мастектомиите след 1990 година. За периода
1997-2003 година те намаляват от 45% на 31%, след
което от 2003-2006 година тяхната честота нараства от
31% на 43%. (10)
Тези и други клинични съoбщения за нарастващата
честота на мастектомиите съвсем естествено повдигат въпроса дали това е „връщане на махалото“ към
радикалната хирургия. Редица изследователи започват
да анализират причините за този избор на жените. Данните посочват редица фактори, едни от тях свързани
с някои характеристики на болните, други – с подобрените съвременни възможности на реконструктивната
хирургия на млечната жлеза.
На първо място се посочва по-младата популация на
болните с рак на млечната жлеза през последното десетилетие, по-високият стадий на болестта при нейното диагностициране, очакваният по-дълъг живот на
младите жени и по-високата биологична агресивност
или мултифокалният растеж на туморите.
Нашите наблюдения показват, че причините за нарастващото приложение на мастектомиите след 2009
година имат комплексен характер, но основните сред
тях са:
1. Съществуващият риск и страхът от появата на ло-
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кален рецидив, както и някои други неизяснени фактори, които накланят избора на жените към мастектомията.
2. Ефектът от работещите мамографски скринингови програми и от въвеждането на MRI като по-прецизен диагностичен метод, чрез който се откриват все повече мултифокални и мултицентрични интрадуктални карциноми,
чието лечение изисква мастектомия.
3. Въвеждането на генетичния скрининг, който открива носителство на различни генни мутации, предпоставящи по-висок риск за развитие на рак на млечната жлеза. Болните с носителство на определени генни мутации
подлежат на профилактична мастектомия, която минимализира или елиминира напълно риска за развитие на
болестта.
4. Въвеждането на субкутанната мастектомия и нейната усъвършенствана форма – Nipple sparing мастектомията
и подобрените методи за реконструкция на млечната жлеза.
5. Нарасналата здравна култура на жените, които търсят по-сигурни и по-безопасни методи на лечение с възможно най-добри козметични резултати.
Локални рецидиви след органосъхраняващо лечение
Появата на локален рецидив след ОСЛ е тежък стрес и разочарование за болните. Връщането на болестта предизвиква силна тревожност и страх в пациентите. В допълнение, те трябва да загубят гърдата си и всички ползи от
органосъхраняващото лечение. Установено е, че на 10-та година след лечението, приблизително 22% или 1/5 от
болните с органосъхраняващи операции развиват локален рецидив. (11). Нещо повече, наблюдението на тези
болни в продължение на десетилетия ни дава уникалния шанс да наблюдаваме и късната поява на рецидиви.
За пръв път ефектът на продължителното наблюдение беше доказан и описан от изследователите в Gustave Roussy
Institute през 2002 година. (12) Техните резултати от 22-годишното проследяване на болни с органосъхраняващо
лечение показаха, че през първите 5 години рискът за появата на рецидив е 5 пъти по-малък от този при мастектомираните, но след 5 и 10 години той става 12 пъти по-висок при болните с ОСЛ в сравнение с риска при
мастектомираните.
Противоположно на стабилизирането на честотата на рецидивите в гръдната стена след 10-та година при мастектомираните болни, такова стабилизиране на риска от локален рецидив в остатъчния паренихим реално не
се наблюдава дори след 10 или 15 години. Този риск е приблизително постоянен – около 0.8% до 1% годишно,
и съществува до края на живота на болните с ОСЛ, което предполага очаквано нарастване на рецидивите през
следващите години.
Като се вземе предвид обстоятелството, че около 300 000 жени годишно избират органосъхраняващи процедури
(което е по-голям брой от този на болните с болестта на Hodgkin или от броя на болните с рак на маточната шийка), може да се очаква нарастване на рецидивите, чието лечение изисква мастектомия.
Нашите данни от проследяване на болни с ОСЛ над 30 години, показаха, че първоначалното убеждение за ранното възникване на локалните рецидиви през първите 5 години е невярно. (13) Ние сме наблюдавали рецидив след
квадрантектомия след 14 години и след 19.6 години фиг. 4 а и б, а най-късният рецидив, съобщен в литературата
е след 19.2 години. (Фиг. 4.)

Фиг. 7 a, б. Късни локални рецидиви след органосъхраняващо лечение
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Появата на локални рецидиви, и особено на късните, е една от основните причини за предпочитанията на жените към мастектомията. Освен рецидивите, съществуват и редица други компликации, като
некроза, фиброза, асиметрия, които компрометират
естетичните резултати след ОСЛ. Те могат да бъдат
коригирани също посредством мастектомия с реконструкция, което допълнително води до увеличаване на
броя на мастектомиите.

(56%) са открити с мамография и 153 (92%) с MRI (p
˂ 0.0001). Хистологичната верификация показва минимален процент грешка при диагностицирането на
DCIS чрез MRI. (16)

Ефекта от скрининговите програми

В допълнение, ядрено-магнитният резонанс открива и
до 3% окултни лезии в контралатералната гърда при
болни с доказан карцином на едната гърда. Проведените сравнителни проучвания върху диагностичната
стойност на метода намират, че пациентките, извършили предоперативен MRI, много по-често подлежат
на мастектомия в сравнение с тези, които нямат MRI
(54% срещу 36%).

Втората сред основните причини за покачване на броя
на мастектомиите в света е ефектът на мамографията
като част от скрининговите програми в редица страни с развито здравеопазване. Повиши се честотата на
диагностицираните случаи с неинвазивни карциноми,
най-често интрадуктални (DCIS). На 1300 скринингови
мамографии се открива един cлучай на DCIS, като 1020% от интрадукталните карциноми са двустранни. (14)
В резултат на скрининговите програми във Великобритания всяка година се откриват по 5,100 жени и
около 15 мъже с неинвазивен дуктален рак, а в Съединените американски щати случаите на DCIS са нараснали 5 пъти между 1983 и 2003 г., като през 2009 г.
са открити около 62,000 случая на интрадуктален рак.
Днес неинвазивните карциноми на гърдата съставляват 15% дo 30% от всички новооткрити карциноми,
които най-често са мултифокални и изискват мастектомия. (15)

В условията на рандомизирано проучване ядрено-магнитният резонанс открива поне един допълнителен
фокус в засегнатата гърда при 19.6% от жените, в сравнение с 8.6% при жените с мамография.

Високата чувствителност на метода при откриване на
мултифокалните форми на болестта и окултните лезии
в жлезата, която варира от 88% до 95% (p ˂ 0.0001),
промени хирургичното лечение на рака на гърдата и
резултатът от тази промяна е увеличаване на броя на
мастектомиите. (Фиг. 6.)

Важен фактор за увеличаването на мастектомиите е
въвеждането на ядрено-магнитния резонанс (MRI) в
диагностиката на непалпируемите карциноми на гърдата.

Фиг. 9. Сравнение на броя на болните с мастектомия, с проведен и непроведен предоперативен MRI
Данните на Moffit Cancer Center показват, че предоперативният MRI е променил обема на хирургичното лечение при 13.2% от болните, а според други изследвания планът на хирургичното лечение е променен към
мастектомия при 6.5% до 48%. Chung et al. откриват, че
жените, които са провели предоперативен ядрено-магнитен резонанс, два пъти по-често избират профилактичната мастектомия. (17)

Фиг. 8. Изображение на интрадуктални промени
чрез MRI
Данните от сравнителни проучвания върху диагностичната чувствителност на мамографията и на ядрено-магнитния резонанс показват голямо предимство на последния. Показателно в това отношение е
изследването на проф. Khul et al. от 167 жени, които
са изследвани предоперативно по двата метода – 93

Прогресивното увеличаване на броя на лечебните и профилактичните мастектомии е представено
най-убедително в проучването на Morrow et al. (18).
Авторите доказват, че MRI открива допълнителни туморни фокуси, т.е мултифокалност, при 30% от случаите, които клинично и мамографски са диагностицирани като локализиран процес. Данните категорично
показват, че MRI е метод за прецизна и точна диагностика, който доставя допълнителна информация
като визуализира мамографски окултни лезии както
в ипсилатералната, така и в контралатералната гърда.
Генетичните изследвания
Генетичното тестване, с което се откриват различни
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генни мутации, предопределящи различен по степен риск за развитие на рак на млечната жлеза, е силен фактор
за нарастване на броя на профилактичните мастектомии.
Две изследвания в тази връзка намират, че рискът за развитие на рак на гърдата при жени до 70 години с BRCA1
мутация е от 55% до 65% и от 45% до 47% при жените носители на BRCA2 мутацията.
При жените със синдрома на Cowden, който е причинен от някои мутации на PTEN гена, този риск варира от
25%-50% или повече и от 49%-60% при болни със синдрома на Li Fraumini, причинен от някои мутации на TP53
гена.
Доказаният риск в тези случаи може да бъде елиминиран или редуциран единствено по хирургичен път чрез
двустранна профилактична мастектомия или Risk-redusing surgery. Конкретно при жените с генетични мутации
в BRCA1 или BRCA2, двустранната профилактична мастектомия намалява риска за развитие на карцином поне с
95%, а при жените с фамилна история за рак на млечната жлеза – до 90%.
Независимо от изнесените данни, които безспорно доказват значението на профилактичната мастектомия за
намаляване на риска за развитие на заболяването, изследователите считат, че все още малка част от жените, страдащи от рак на едната млечна жлеза, се подлагат на генетичен скрининг. Според изследването на Graves et al.
през 2007 г само 18% от жените с едностранен карцином, които са извършили контралатерална профилактична
мастектомия (КПМ), са тествани за носителство на BRCA1 и BRCA2 мутации. (19)
Подобни данни са публикувани от King et al, които показват, че само 29% от болните с профилактична мастектомия, са тествани генетично, но сред тях е открита 31% честота на мутациите. Независимо, че генетичният скрининг се прилага ограничено, той е фактор за увеличаване на мастектомиите в света и неговото значение в бъдеще
ще нараства. (20)
Нови мастектомии – раждането на субкутанната мастектомия
Въвеждането на нови методи за мастектомия, които предоставят по-добри възможности за реконструкция на
гърдата, и нарасналите възможности на реконструктивната хирургия са силен фактор за предпочитанията на
жените към мастектомията.
Като продължение на усилията на хирурзите към по-голяма сигурност и минимализиране на локалната деструкция, закономерно възниква субкутанната мастектомия. Днес тя е алтернативен подход на традиционната мастектомия с еднаква ефективност. Тя има и някои предимства – предлага по-добри възможности за реконструкция и
намалява степента на белезите. Остават известни съмнения относно онкологичната безопасност на субкутанната
мастектомия заради възможността за резидуална жлезна тъкан по кожните ламба. (Фиг. 7) В действителност
обаче резидуален паренхим в кожните ламба остава и при стандартната мастектомия при около 23% от случаите.
Нещо повече, ретроспективни проучвания с период на проследяване от 35 до 70 месеца не показват разлика в
честотата на рецидивите и преживяемостта на болните със субкутанна мастектомия и реконструкция и тези с
конвенционална мастектомия.

Фиг. 10. Субкутанна мастектомия
През втората половина на миналия век на сцената излиза силиконовият гел и се отваря пътя за реконструиране
на мастектомираната гърда. Хирурзите скоро осъзнават значението на съхраняването на кожата и ареоло-мамиларния комплекс. Те се връщат към операцията на Jean Louis Petit от 18 век, при която се запазва кожата и мамилата, в случаите, когато те са свободни от туморна инфилтрация. Възкресяването на тази операция не е изненада, а
следваща стъпка в търсенето на нови методи, подобряващи лечението на рака на гърдата. Това е устойчива и стабилна тенденция от времето на радикалната мастектомия до днес, чиято цел е по-малка регионална деструкция,
по-малък хирургичен риск и по-добри лечебни и естетични резултати. Така се появява усъвършенстваната форма на субкутанната мастектомията със запазване на ареолата и мамилата или nipple sparing mastectomy (NSM).

522

Концепцията за субкутанната мастектомия със запазване на ареоло-мамиларния комплекс или nipple
sparing mastectomy (NSM) е популяризирана през
70-те години най-напред като профилактична процедура, която намалява риска за развитие на рак
на гърдата. Операцията бързо е отхвърлена поради липсата на научнообосновани данни за нейната
ефективност и поради невпечатляващите естетични
резултати от реконструктивните техники по това
време. Всичко това се променя след 1999 година от
публикацията на Hartmann et al. New England Journal
of Medicine. Анализът на акуратно събираната медицинска документация на Mayo Clinic намира намаление на риска за развитие на рака на гърдата с 94%
при 639 профилактични мастектомии. (21)
Подобни резултати съобщава и Mc Donell et al. от
Mayo Clinic. Те анализират 745 жени с фамилна обремененост и едностранен карцином, при които е
извършена контралатерална профилактична мастектомия КПМ. Намалението на риска за развитие
на карцином е 94.96%. (22)

По-късно, през 2006 година, Sachinni et al. публикуват
резултатите от голямо мултицентрично проучване,
проведено в Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
При общо 55 болни със субкутанна мастектомия, са
установени два карцинома в периферията на гърдата на 24-ия месец, един в аксиларната област и друг в
опашката на гърдата на 62-я месец. Не са наблюдавани
рецидиви в областта на мамилата. (24)
Въз основа на тези данни, съвсем очаквано е фокусът
на хирургията в бъдеще да се премества към субкутанната мастектомия и нейното усъвършенстване.
Очевидно е, че нейното използване ще нараства и
като профилактична, и като терапевтична процедура,
заради по-високата безопасност и сигурност, както и
по-добрите възможности за реконструкция с добри
естетични резултати. (Фиг. 9.)

В същата година nipple sparing mastectomy е представена за пръв път и като лечебна процедура на
Southwestern Surgical Congress от лекарите в Милано.
Те извършват субкутанна мастектомия със запазване на ареолата и мамилата с дебелина на кожното
ламбо 1-1.5 см. Поради съществуваща опасност от
рецидиви при тази дебелина на ламбото, те комбинирали операцията с 16 Gy лъчетерапия с електрони в областта на ареоло-мамиларния комплекс.
(ELIOT) (Фиг. 8). Установен е само един рецидив в
инфраклавикуларната област. (23)
Фиг. 11. Крайният резултат от nipple sparing
mastectomy (NSM) и реконструкция с импланти
Прегледът на литературните данни от последните 15 години показва, че въпросът за nipple sparing
mastectomy и нейното прилагане е комплексен и в развитие. Той трябва да се разглежда в два аспекта:
а. като чисто профилактична процедура за намаляване на риска за развитие на рак на гърдата;
б. като терапевтична процедура.
Първият и основен въпрос при профилактичната
nipple sparing мастектомия е свързан с факторите,
които мотивират решението за извършването на тази
процедура. Един от последните анализи в тази връзка показва, че 95% от младите жени посочват психологически, а не клинични мотиви (desire for peace of
mind). Извън естетичните и емоционални съображения, жените трябва да имат пълно разбиране относно
риска за развитие на рак на контралатералната гърда и
ефикасността на профилактичната мастектомия за намаляване на този риск. Доказано е, че рискът е нисък
при жените със средна преживяемост след лечението
на рака на гърдата, а именно от 0.5% до 1% за година
през първите 5 години.
Фиг. 11. Интраоперативна лъчетерапия

Шведски автори показват кумулативен риск от 13.3%
за жените, които са на възраст под 50 години по вре-
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ме на диагнозата на болестта, и 3.5% при жените над
тази възраст. При тези данни медицинските мотиви
за субкутанна профилактична мастектомия изглеждат
недобре обосновани. (25)
Сравнително по-малкo са противоречията, свързани с
необходимостта и ползата от профилактичната nipple
sparing мастектомия при високорисковите жени. В
действителност, по-голяма част от проучванията, които изследват формирането на решенията за профилактична мастектомия, са фокусирани върху жени с повишен риск за развитие на рак на гърдата, като тези с
наследствено предразположение, носители на BRCA1 и
BRCA2 мутации, както и такива с редки наследствени
синдроми или с предходно лъчелечение в областта на
гръдния кош. Жените с фамилна анамнеза за рак на
млечната жлеза, които имат вече карцином на едната
гърда, имат 35% риск да развият карцином на другата
гърда през първите 16 години след диагнозата.
Ползата от профилактичната nipple sparing мастектомия за превенция на контралатералните карциноми е
доказана убедително от Meijers-Heirboer et al. (26) Те
изследват онкологичните резултати от профилактичната мастектомия при 139 жени с генни мутации, рандомизирани към скрининг за рак на млечната жлеза
или профилактична мастектомия. При среден период
на проследяване от 3 години, те установяват 8 случая
на рак на гърдата в групата със скрининг и нито един
в групата с профилактична мастектомия. Въз основа
на тези и други подобни данни, профилактичната мастектомия е възприета като метод за намаляване на риска при жените с BRCA1 и BRCA2 мутации.
Публикуваните данни не дават много поводи за диспут или съмнения относно ролята на nipple sparing
мастектомията като профилактична процедура. Следователно, въпросът не е дали да се извърши профилактична мастектомия, а при кои болни.
Слабата страна на профилактична nipple sparing мастектомия е неясното ѝ влияние върху преживяемостта. Независимо от доказаната полза за намаляване на
честотата на контралатералните карциноми, златният
стандарт за оценка на ефективността на дадена процедура е значението ѝ за преживяемостта. Данните по
този въпрос са противоречиви. Някои изследвания
показват, че процедурата намалява случаите на контралатерални карциноми при болни с едностранна
мастектомия, но има незначителен ефект върху преживяемостта.
Van Sprundel et al. изследват група болни с рак на гърдата, носители на BRCA1 и BRCA2 мутации. Те намират, че профилактичната мастектомия води до 91%
по-ниска честота на контралатерални тумори, но без
ефект върху общата преживяемост. (27)
Други, като Harrington et al., съобщават, че профилактичната мастектомия е асоциирана с 47% намаляване
на смъртността от рак на млечната жлеза. (28)
Bedrosian et al. намират по-добра 5-годишна преживяемост след профилактична мастектомия при жени под
50 години с негативни естроген рецептори. Липсата на
ефект от КПМ при болните с положителни естроген
рецептори вероятно се дължи на влиянието на ендокринната терапия. (29)
Boughey et al. установяват 95% по-ниска честота на
контралатерален карцином при 385 жени с фамилна
история за рак на млечната жлеза, които са проследени
17.1 години. Едновременно с това авторите откриват и
значимо по-добра обща преживяемост при болните с
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профилактична мастектомия. (30)
Paralta et al. констатират удължаване на периода до дисеминацията при болните с профилактична мастектомия. (31)
По-нови изследвания, проведени през последните години, намират положителен ефект от профилактичната мастектомия върху преживяемостта при високорискови болни.
Разбира се липсата на категорични данни за подобряване на преживяемостта, не намалява значението на
профилактичната мастектомия. Поради съществуващата възможност за надценяване на риска за развитие
на контралатерален карцином, експертите от Sоciete of
Surgical Oncology актуализираха индикациите за прилагане на профилактичната субкутанна мастектомия
през 2007 година. Те посочват следните критерии за
подбор на болните, при които субкутанната мастектомия е подходяща опция за намаляване на риска: (32)
а. при високорискови болни за намаляване на риска от
контралатерален карцином;
б. при болни с повишена плътност на паренхима, при
които проследяването с ехо- и мамография е трудно
и несигурно, а също така при такива с неопределени
калцификати;
в. за подобряване на асиметрията при болни, подлежащи на реконструкция след едностранна мастектомия.
Въз основа на собствени данни от проучване на 2 505
болни с едностранна мастектомия, изследователите
от MD Anderson Cancer Center посочват клиничните
фактори, асоциирани с извършване на профилактична мастектомия:
а. възраст до 50 години;
б. фамилна история за рак на млечната жлеза;
в. болни, тествани за BRCA1 и BRCA2 мутации;
г. по-висок клиничен стадий и инвазивен лобуларен
карцином.
Най-силният клиничен фактор за провеждане на профилактична мастектомия е възможността за реконструкция.
От изложените в литературата данни става видно, че
субкутанната nipple sparing мастектомия вече е приета като профилактична процедура с цел превенция
на контралатералните карциноми. Прилагането ѝ като
терапевтична процедура е противоречива тема.
Въпреки прогресивното възприемане на субкутанната
nipple sparing мастектомия, редица хирурзи се отнасят
критично към концепцията за съхраняване на мамилата при болни с рак на млечната жлеза. Съмненията
са породени от вероятността за инвазия на мамилата
от туморния процес и от противоречивите данни на
по-стари проучвания от 70-те и 80-те години. В тях
честотата на туморна инвазия в мамилата варира от
0-58%. Трябва да се подчертае, че тези данни се отнасят
за времето на късната диагностика, когато по-голяма
част от случаите са се диагностицирали в по-напреднал стадий. Освен това методологията за изследване и
оценка на включените тъкани и критериите, описващи
инвазията, не са били унифицирани. С нарастването
на интереса към субкутанната мастектомия със запазване на ареолата и мамилата се проведоха някои значими изследвания.

През 2003 година Gerber и Кrause откриват 6 рецидива
(5.4%) при 112 болни със субкутанна мастектомия, от
които два в гръдната стена, два – в ГЛК, един– в инфрамамарния сулкус и един – неинвазивен в мамилата. Авторите установяват, че туморната инфилтрация
на мамилата зависи най-много от отстоянието на тумора от ареолата. (33). Въз основа на своите резултати
те дефинират следните критерии за запазване на ареоло-мамиларния комплекс:
а. тумори, разположени на разстояние над 2 см от ареолата;
б. без екстензивно интрадуктално разпространение;

Със същата цел Govindarajulu et al. от Бристол използват предоперативна биопсия с мамотом под ехографски контрол. Те откриват 7 положителни резултата
при 36 биопсични процедури. (35)
Изследователите от Georgetown University Hospital посочват, че субкутанната nipple sparing мастектомия не
е подходяща за лечение на големи, централно разположени тумори, с инвазия на кожата или с данни от
ядрено-магнитния резонанс за локализация на тумора
в зоната до 2 см от ареолата. Въз основа на своя опит
те извеждат следните критерии за подбор на болните,
подходящи за лечебна nipple sparing мастектомия. (36)
Таблица 13. Georgetown algorithm for therapeutic nipple
–sparring mastectomy

в. чисти резекционни линии.
Growe съобщава 6.2% туморна инвазия в мамилата
при 54 субкутанни мастектомии, при които интраоперативно е извършено срочно хистологично изследване на тъканите в ретроареоларния конус. Те определят
следните противопоказания за запазване на мамилата:

Screening Oncologic Criteria
Tumor size < 3 cm
Tumor > 2cm from nipple
Clinically negative axillary node

а тумори с централна локализация;

No skin involvement or inflammatory Ca / Paget`s disease

в.тумори с диаметър 3.5 см и по-голям;

*Possible preoperative MRI to exclude nipple involvement

в. проведена неоадювантан химиотерапия;
г. инфламаторни карциноми или болестта на Paget.
За повишаване на онкологичната безопасност на
nipple sparing мастектомията Laura Esserman and coll.
извършват предоперативен ядрено-магнитен резонанс при 64 болни, подлежащи на субкутанна nipple
sparing мастектомия. (34). Целта на изследването е
била да се изключат туморите, разположени на разстояние по-малко от 2 см от мамилата. Въпреки това
те откриват два окултни карцинома. На базата на
тези открития те не препоръчват съхраняването на
мамилата при тумори с централна локализация, инфилтрация на кожата и отстояние на тумора от мамилата по-малка от 2 см, доказано с MRI.

*Possible preoperative ultrasound- guided mammotome
biopsy
Patient Anantomic Criteria
No excessively large breasts
No excessively ptotic breasts
Operative criteria
Intraoperative frozen section negative
Permanent pathology negstive

Прегледът на публикуваните данни показва, че съществуват известни различия между отделните изследователи относно критериите за съхраняване на мамилата. (Таблица 14.)

Таблица 14. Selection Criteria for Nipple-Sparing Mastectomy in the Treatment of Breast Cancer by Various
Autrors

Tumor Size

Distance from
Nipple(cm)

Tumor characteristics

Other

Logonda et al. 1999

< 2cm

Periphery

Well differentiated

Negative nodal status

Gerber and
Crause,2003

> 2cm

< 25% intraductal
negative frosen section

Growe, 2004

> 1cm

Very protic or large
breasts- no

Sachini, 20006

< 3.5cm

Nocentral

No inflammatory

No neoadjuvant CTH

Ca or Paget disease
Wijayanaygam et al.
2008

No large tumors

< 2cm

No skin involvement

Preoperative MRI of
nipple to evaluate tumor

Забележка: Ca –carcinoma; MRI magnetic resonance imaging
*Based on pathologic examination of skin –sparing mastectomy specimens predicting risk of nipple involvement. Statistically
signifcant predictors were location (subareolar or multicentric) and positive axillary nodes
Въпреки съществуващите различия, понастоящем има консенсус в развитие относно критериите, които определят болните, подходящи за лечение с Nipple-Sparing Mastectomy. От клинична гледна точка идеалните кандидати
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за този тип лечение са болни с тумори до 3 см, локализирани на разстояние 2 см от центъра на мамилата, клинично негативна аксила, без ангажиране на кожата и без белези на инфламаторен карцином.
Все пак трябва да отбележим, че селекционните критерии само идентифицират група болни с нисък риск за
окултни карциноми в мамилата, но това съвсем не означава, че другите болни не са подходящи за субкутанна
мастектомия, ако това е тяхното желание. Това означава, че по-високият риск за окултен карцином може да бъде
отстранен още по време на операцията или скоро след това на втори етап. Също така трябва да се подчертае, че
субкутанната мастектомия не е правилен избор и за онези болни, които не са подходящи и за органосъхраняващо
лечение, тъй като голяма част от тези пациенти не са подходящи и за субкутанна мастектомия.
В заключение, всички автори, фокусирани върху проблема, посочват необходимостта от предоперативен ядрено-магнитен резонанс при болните, които ще подлежат на лечебна Nipple-Sparing мастектомия. Във всеки случай,
крайното решение за съхраняване на ареолата и мамилата има хистологичното изследване на ретроареоларните
тъкани.
Към чисто онкологичните критерии за безопасност трябва да се имат предвид и анатомичните особености на
жената, за да се избере най-подходящият оперативен достъп, който да осигури оптимална възможност за пълното отстраняване на жлезния паренехим. Този избор се прави именно въз основа на анатомичните особености и
размера на гърдите, които са различни при всяка пациентка.
Кумулираните данни от множество серии болни с лечебна субкутанна мастектомия показват, че тези, които имат
предварителен скрининг, имат нисък риск за развитие на рецидив в областта на мамилата.
Технически, най-добрият достъп за субкутанна мастектомия е латералната и радиална инцизия или тази в инфрамамарния сулкус. (Фиг. 12.)

Фиг. 12. Етапи на nipple sparing mastectomy (NSM) с инфрамамрен достъп
Инфрамарният достъп не се препоръчва при много малки гърди, поради няколко съображения.
Първото от тях е трудното отстраняване на жлезния паренхим в горно-латералния квадрант, в субареоларната
зона и аксиларната опашка.
Другото съображение е опасността от некроза на ламбото и вероятност за загуба на ареоло-мамиларния комплекс
в резултат на прекаленото изтъняване на кожата и нарушение в кръвоснабдяването. По тази причина при висящи526

те или много големите гърди се получават дълги ламба
и тяхното хранене, както и това на мамилта е смутено. Тези обстоятелства повишават риска за некроза на
ламбата и на мамилата или и на двете. В тези случаи
може да се отстрани ареоло-мамиларния комплекс и да
се изгради на по-късен етап. Когато са налице всички
условия за онкологична безопасност, остава въпроса за
подбора на болните и техниката на операцията. Когато
субкутанната мастектомия е терапевтична, интраоперативно трябва да се изследват хистологично ретроареоларните тъкани. Ако те са негативни за туморна
инвазия, операцията се извършва както е планирана. В
случай, че има туморна инвазия, ареолата и мамилата
се ексцизират.
Терапевтичната Nipple-Sparing мастектомия има няколко предимства, най-осезаемото от тях е запазването
на мамилата с нейната форма, плътност, цвят, обем и
чувствителност. Освен това ареолата и мамилата запазват значително количество кожа, разположена в
най-изпъкналата част на гърдата. Това създава добри
възможности за реконструиране с отлични естетични
резултати. Както при всеки метод, така и при субкутанната Nipple-Sparing мастектомия съществуват някои разочарования. Първото от тях е големината на
инцизията, второто е некрозите на кожните ламба, на
мамилата и ареолата, третото е съществуващата опасност за повторна операция, ако трайното хистологично изследване покаже, че ретроареоларните тъкани са
засегнати от туморния процес, четвърто, но не и по
важност, е възможността за развитие на рецидиви в
мамилата, въпреки че те могат да бъдат лекувани чрез
нейното радикално отстраняване.
У нас субкутанната Nipple-Sparing мастектомия се прилага като лечебна от около 10-15 години. Честотата ѝ е
доста ограничена поради действащата държавна политика, която не осигурява финансово имплантите за реконструкция след субкутанната мастектомия. Въпреки
това, ние сме документирали 41 субкутанни мастектомии със запазване на ареоло-мамиларния комплекс,
извършени при болни с множествени фиброаденоми, с
интрадуктални и начални инвазивни карциноми, както и такива с проведено органосъхраняващо лечение
и лъчетерапия. Освен нуклеарно медицинските данни
от 99m Tc-MIBI SPECT-CT и предоперативните данни
от ядрено-магнитиния резонанс, главният критерии за
прилагане на субкутанната мастектомия е интраоперативната хистологична оценка на ретромамиларната
резекционна линия. Болните са наблюдавани от 6 месеца до 12 години. Установени са 5 локални рецидива
(12.1%). Единият е нов фиброаденом в подкожието на
ламбото при болна, оперирана за множествена фиброаденоматоза, останалите рецидиви са при болни с инвазивен карцином и имат следната локализация: два над
ареолата, три в аксиларната област, непосредствено до
ръба на голямия гръден мускул. Некроза на кожата в
горно-латералния квадрант поради изтъняване на ламбото е наблюдавана при една болна.Тя е лекувана с реексцизия и реконструкция с кожно-мускулно ламбо от

m. latissimus dorsi. При по-голяма част от нашите болни
е използван параареоларен кожен разрез с продължение в латерална посока. Той позволява най- добър достъп до аксиларните лимфни възли.
Мастектомията в бъдеще – нови насоки и перспективи в хирургията на млечната жлеза
Ендоскопска и видеоендоскопска мастектомия
Онкологичните и козметичните перспективи на хирургичното лечение на рака на гърдата са свързани с
търсенето и внедряването на минимални инвазивни
процедури, които да гарантират напълно онкологичната безопасност, да подобрят телесния изглед, но и да
минимализират оперативната травма. Следователно,
може да се предполага, че в бъдеще ще се усъвършенстват и въвеждат ендоскопската и видеоендоскопската
мастектомия. В исторически план ендоскопските методи при рака на гърдата са използвани за първи път в
пластичната хирургия от Kompatcher през 1992 година.
(37) Въпреки че няколко проучвания доказват приложимостта и безопасността на процедурата, тя не получи широко разпространение поради добрите резултати
от конвенционалните методи, съобщени в литературата.
Днес ендоскопската хирургия е широко използвана
алтернатива на рутинната хирургия при лечението на
различни онкологични локализации. При рака на гърдата този подход е въведен през последните години в
азиатските страни. Главната причина за това е малкият обем на млечните жлези на жените в тази част на
света, което е причина за неприемливите естетични резултати от органосъхраняващите операции с явна асиметрия, по-висока честота на позитивни резекционни
ръбове. В тези случаи субкутанната мастектомия с реконструкция, осъществена по ендоскопски път, е оптималният лечебен подход. Показанията за ендоскопска.
Nipple-Sparing мастектомия са:
а. мултифокални неинвазивни карциноми;
б. начални инвазивни карциноми Т1/Т2;
в.болни с малки гърди, при които е неосъществимо органосъхраняващо лечение;
г. невъзможност за провеждане на следоперативна лъчетерапия.
Към тези случаи трябва да се прибавят и първичната
множественост на тумора, генерализирани микрокалцификати, неблагоприятно съотношение между тумора и големината на гърдата. Ендоскопската процедура е
подходяща и за намаляване на риска за развитие на рак
на гърдата при фамилно обременени жени и такива с
доказани BRCA1 и BRCA2 генни мутации.
Технически самата процедура се провежда с малък разрез около 2.5 см в аксиларната област, който се използва при сентинелна биопсия. През този кожен разрез
се вкарва ендоскоп и под директен визуален контрол
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се отделя жлезната тъкан и пекторалната фасция. За
извършването на тази част от операцията се използва
Clear Guide (Datascop, NJ,USA).

Фиг. 13. Бимануална дисекция на жлезата
В зависимост от размера на тумора и размера на гърдата, може да се наложи допълнителен параареоларен
кожен разрез, за да се осъществи повърхностната дисекция на жлезата, която отделя паренхима от надлежащата кожа и се отделят дуктусите в ретромамиларното пространство. Ендоскопски това се постига чрез
създаване на субкутанни тунели, които под директен
визуален контрол се разделят тъканните мостове чрез
биполарна ножица или скалпел. Съмненията около
използването на ендоскопските методи при рака на
гърдата са свързани с възможността за радикално отстраняване на тумора, локорегионалния контрол на
заболяването и далечната преживяемост. Понастоящем доказателствата в литературата се базират на
осем серии и едно нерандомизирано проучване, в което е установена честота на инвазия в резекционните
ръбове при ендоскопската мастектомия при 1 от 25
болни, в сравнение със субкутанна мастектомия, при
която това съотношение е 2 от 25 болни. Не са открити
рецидиви около входните места на лапароскопската
хирургия – аксилата или периареоларното пространство. (38)
Между 1995-2007 година групата на Fokuma E. в
Kemeda Medical Center в Япония са извършили 385
ендоскопски мастектомии. Честотата на локалните рецидиви през този период е 1.3% от 385 болни). Големи
следоперативни компликации при ендоскопската мастектомия не са съобщени, установена е 8.5% честота
на подкожни хематоми и хеморагии, две от които са
излекувани без хирургична намеса. Описани са и малки поражения върху кожата от използването на биполарната ножица. (39)
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Ранните резултати, съобщени от Sakamoto et al. през
2009 година, показват 18% некроза на мамилата, като
некрозата е по-честа при болни с извършена кор-биопсия на мамилата – 41% срещу 9% при тези, които са
без биопсия. (40)
Другото усложнение, което може да се яви при реконструираната гърда, е капсулната контрактура, когато
се провежда следоперативна лъчетерапия. За да се
избегне това усложнение, реконструкцията трябва да
се извърши като втора операция. Двуетапната операция се препоръчва при болни с инвазивен карцином.
Въпреки по-дългото оперативно време, ендоскопската мастектомия предлага значителни предимства
– минимални белези, слаби болки, редки усложнения
и отлични естетични резултати. Заради тези основни предимства тя е възприета като алтернатива на
конвенционалната мастектомия в Япония и Северна Америка. Хирургичната техника на субкутанната
мастектомия със запазване на ареолата е в постоянно
развитие. Непрекъснато се търси оптималния план
за дисекция на паренхима, за преценка дебелината на
кожните ламба. Известно е, че модерната техника при
субкутанната мастектомия е свързана с използването
на разтвори и дълга фейслифтинг ножица. Разочарованието от тази техника е увеличаването на обема на
кожните ламба, което може да доведе до грешка при
отпрепарирането на жлезата и до нарушение на кръвоснабдяването.
Второ, употребата на дългата ножица на сляпо може
да прекъсне интеркосталните перфорантни артериални клонове (по-специално втория и третия клон),
което значително ще наруши храненето на ареоло-мамиларния комплекс. Тези недостатъци биват елиминирани от видеоасистирана субкутанна мастектомия
(VASM), която премахва необходимостта от инфилтрация. Това е доста прецизна и по-елегантна техника
за Nipple sparing mastectomy, тъй като осигурява директно виждане.
Технически тя се осъществява чрез разрез в аксиларната област покрай летералния ръб на m.pectoralis
major. Най-напред се дисецира горното ламбо субкутанно по директен визуален контрол. След това полученото пространство се използва за въвеждане на
SILS port, който се свързва с инсуфлатор (Karl Storz) за
поддържане на налягане от 8-10 mmHg. Дисекцията се
извършва с апарат за ендоскопска сутура (Endo-MiniShears) и Ligа Sure V (Valleylab).
Повърхностната дисекция се извършва от аксилата
към мамилата, след това дисекцията продължава под
нея и към долните квадранти на жлезата. След завършване на повърхностната дисекция се преминава към
дълбоката дисекция. Трансаксиларната техника през
ипсилатералната аксила е въведена от Agarval et al. (41)
Използването на един разрез за осъществяване на ендоскопската мастектомия и аксиларната дисекция е
предпочитан от редица автори (41-43). Трансаксиларният достъп позволява да се извърши Nipple sparing
mastectomy, аксиларна дисекция и реконструкция с имплант. Операцията започва с кожен разрез около 3 см,
през който се извършва сентинелната биопсия с помо-

щта на гама-сонда. След това се дисецира субкутанното ламбо под директен визуален контрол, с което се създава
пространство за вкарване на водача на ендоскопа. Най-съществената част от операцията е дисекцията. В предходни
съобщения плана на дисекцията е по долната повърхност на жлезата, т.е. отделянето ѝ от пекторалната фасция.
(Фиг. 14.)

Фиг. 14. Видеоасистирана субкутанна мастектомия с аксиларен достъп
Но Tukenmez et al. откриват,че когато жлезата е мобилизирана от гръдната стена, става доста трудно дисецирането
ѝ от кожата, което винаги е по-трудната част от операцията. (44)
Последното проучване на японски автори определи видеоасистираната субкутанна мастектомия като много подходяща при болни с интрадуктален карцином. Авторите не са установили следоперативни усложнения, а естетичните
резултати са много добри. (45) За успеха на ендоскопската мастектомия от първостепенно значение е спазването на
опитът на ендоскописта.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА
Перкутанното лъчелечение е първото, приложено след откриване на рентгеновите лъчи, довело до облекчаване на болката при напреднал карцином на гърдата (КГ). През 1937 г. английският хирург Sir Geoffrey Keynes,
един от родоначалниците на брахитерапията, въвежда радиоактивни импланти в тъканите на млечната жлеза.
Шотландският лъчетерапевт McWhirter R. 1948 г. (1) докладва за сравними резултати при семпла мастектомия
и лъчелечение с радикална мастектомия и аксиларна дисекция (М+АД). Представителят на Марсилската школа
Baclesse F. през 1939 г. (2) съобщава за лъчелечимост на рака на млечната жлеза, постигната със самостоятелно/
дефинитивно перкутанно лъчелечение. През 1960 г. той посочва, че в зависимост от разпространението и наличното количество клоногенни клетки са необходими различни дозови нива на облъчване, които определят постигането на частичен или пълен туморен контрол при КГ. Според Peters V., 1967 г., (3) резултатите и протоколите на
F. Baclesse дефинират генералните принципи, върху които се основава органозапазващото лечение при КГ и днес.
Целта на лъчелечението е да унищожи субклиничното заболяване, като депозит от туморни клетки, които не се
диагностицират клинично или микроскопски (разграничаването от патолога е възможно при наличие на 102-3/см3
клетки), но оставени нелекувани впоследствие от тях се развива клинично изявен тумор (4).
Водещите хирурзи при операбилния КГ като U. Veronesi в Европа 1977 г. (5). и B. Fisher в САЩ 1981 г. (6) доказват
високата ефективност на минималната хирургия и лъчелечебния метод при саниране на субклиничното заболяване, с което се осигурява еквивалентна и дори тенденция за по-добра преживяемост, в сравнение с тази след
радикалната мастектомия, доказано в няколко проспективни проучвания (5, 6, 7, 8). Коментират се уменията на
хирургичния екип, както и на прогностичните маркери при ранния КГ за локорегионалните рецидиви (ЛРР) при
близо 15% от болните след М+АД, като алтернатива на запазващата гърдата операция (ЗГО) и ЛЛ (9).
До края на 90-те прилагането на старите техники в ЛЛ след мастектомия при високорискови болни, независимо
от високия локален контрол на тумора, не доведоха до повишаване на общата преживяемост (ОП). Датско проучване DBCG 82B 1999 г. (10) разкри причините за високата несвързана с рак смъртност и болестност от късно
лъчево увреждане на миокарда при облъчените болни, сравнени с тези без ЛЛ след мастектомия.
Тези данни дадоха тласък през 80-те години за усъвършенстване на лечебното планиране чрез КТ образи и създаване на индивидуален дозиметричен план за всеки болен и прилагане на техники с висока точност. Така ЛЛ става
незаменим компонент при ранния рак на млечната жлеза след запазващи гърдата операции (ЗГО) и след мастектомия (М) при болни с умерен и висок риск. Балансът между ефективност и усложнения за прилагане на ЛЛ се
прави в зависимост от риска за локални рецидиви (Табл. 1.), възраст на пациента и ефективност на системното
лечение (особено ендокринното) и съвременна оценка на причините за болестност и смъртност (11).
Таблица 15. Риск за следоперативни локални рецидиви, в зависимост от стадия при КГ без лъчелечение
Ниво на
риск

Стадий

Рецидиви

Нисък

Т1-2 N0

<10%

Умерен

T1-2 N1a (1÷3 метастатични л.в.)

20%÷30%

Висок

T3-4 или ≥N2a (≥4 метастатични л.в.)

>30%

(%)

Допълнителни негативни фактори при
болни с нисък риск
{< 45 г., G3 или Ki67 >14, LVI +, PNI +, ER - и PR -, размер >2 см

При болните с нисък риск (Т1-2 N0), въпреки съвременните методи на лечение, се отчитат незадоволителни резултати при 22-25% от тях, свързано най-често с възраст < 45 г. и характеристики на тумора: G3 (прогнозата при
G3 лобуларен или дуктален карцином е еднаква) или Ki 67 >14%, LVI +, PNI +, ER- и PR- статус. Umberto Vеronezi
1977 г. (5) счита, че при Т2 N0 болни с тумори < 3 и > 3 см прогнозата е коренно различна, което има отношение
не само при предприемане на ЗГО, но и при назначаване на ЛЛ след мастектомия или необходимост от облъчване
на регионалните ЛВ, фракциониране на дозата, свръхдозиране и др. параметри на облъчване при съвкупност от
негативни фактори, съвпадащи с тези при определяне необходимостта от химиотерапия.
Независимо от вида на хирургичното лечение, адювантното ЛЛ намалява както локорегионалните рецидиви
(ЛРР), така и смъртността от КГ при 15 г. проследяване в 39 проспективни проучвания на Early Breast Cancer
Trialists‘ Collaborative Group 2011-2014 г. (12, 13). Чрез съвременните техники на облъчване, приносът на ЛЛ към
локалния контрол нараства с периода на проследяване, което рефлектира в подобряване и на общата преживяемост (ОП) с близо 5-10% в зависимост от нивото на риска за ЛР (Табл. 1.) (14).
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Таблица 16. Основни, допълнителни и нови прогностични фактори, свързани с карцинома на гърдата, пациента и средата
Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

ЕR -, Her 2+, G3;

< 45 г.;

Брой и процент на метаст. л. в.;

менопаузален статус > 60 г.

Предходно облъчване при
мастит, сарком на гръдната стена или при болест на
Ходжкин.

Основни
Допълнителни
Нови, обещаващи

Прогностични фактори

Размер на тумора
(1 см/> 2 см/> 3см); Лимфноваскуларна инвазия +;
R1 – резекционна линия.
PR, урокиназен плазминоген активатор (uPA) и неговия инхибитор
plasminogen activator inhibitor-1 (PAI1) са независими негативни фактори
при > 50 г. възраст;

Ki 67 > 14%

С нарастване на възрастта при операбилния КГ годишният риск от локални и далечни рецидиви е в обратна зависимост както следва: < 40 г. – 0,64%; 40-49 г.
– 0,34%; 50-59 г. – 0,21%; ≥ 60-69 г. – 0,16% и става пренебрежимо нисък > 70 г. Като самостоятелен прогностичен белег възрастта при диагнозата е по-отговорнa
за далечното метастазиране, отколкото за локалните
рецидиви. Въпреки това експертите на ЕSMO 2019 г.
(15) подчертават, че при болни > 70-годишна възраст
не би трябвало да приемаме КГ като бенигнено заболяване, от значение е и биологичната възраст на болната.
В помощ за цялостното клинично поведение идва и
последната редакция на прогностичните фактори в
ТNM класификацията на туморите в сила от 2018 г.,
където подчертаните в таблицата прогностични фактори биха били в помощ на индивидуализирания подход и в лъчелечението (Табл. 2.).
Колкото рискът от рецидиви е по-висок, толкова приносът от прилагане на лъчелечение при карцином на
гърдата нараства. Адювантното конвенционално цялостно облъчване на гърдата/± регионалните ЛВ е незаменим компонент от лечението след запазваща гърдата операция (ЗГО) или при болни с висок риск след
мастектомия (М).
Лъчечувствителност при карцином на гърдата
Йонизиращото лъчение елиминира туморните клетки
чрез повишен арест на клетъчния цикъл, усилване на
апоптозата и стареене на клетките, което едновременно предизвиква изразен ефект в туморната микросре-

Заместително следменопаузално хормонално
лечение;

Физическа активност;
Единични ядрени полиморфизми (SNPs), свързани с лекарствен метаболизъм или действие

да и в нормалните стволови клетки на околните здрави
тъкани. Използвайки разбирането на трите понятия
в радиобиологията КГ се преценява като лъчелечим,
независимо от умерената му лъчечувствителност и
скорост на туморна регресия. В следоперативен план
реализирането на доза от 40-50 Gy осъществява траен туморен контрол върху субклиничното заболяване
при близо 80% от болните с ранен, операбилен КГ и в
50-60% при авансирало заболяване според Fletcher G.,
L. Shukovsky. 1976 г. (16).
Неуспехът на ЛЛ се обуславя от туморната хетерогенност и тази на туморната микросреда (ТМС). Така в
една неоплазма присъстват различни туморни субпопулации с вариации от лъчева чувствителност, което
обяснява защо тези подвидове не се повлияват еднакво от конвенционални лечения, включително и йонизиращото, поради устойчивост на туморните стволови
(родоначални) клетки (ТСК/CSC) към него. Йонизиращото лъчение предизвиква промени в ТMС (стромалните клетки, съдови мрежи и разтворими фактори)
по време и след ЛЛ, водещи до дедиференциация на
туморните клетки в стволови. ТСК имат способност за
дълъг период от време да влязат в състояние на покой
във фаза G0 на клетъчния цикъл и да преживеят антитуморното лечение, което е причина за неефективен
контрол от ЛЛ. Способността за самообновяване на
ТСК с дългосрочен потенциал за репопулация ги прави различни от тези на големия туморен обем и определя способността им за рецидивиране и прогресия на
болестта (17). Съществен въпрос в радиобиологията е
установяване броя на оцелелите ТСК след ЛЛ – дори

533

една-единствена стволова туморна клетка би могла да доведе до неуспех на ЛЛ и рецидив на тумора. Наличието
на хипоксични, ТСК, както и размера на туморния обем биха дефинирали дозови зависимости в ЛЛ.
Докато при лекарственото противотуморно лечение молекулярните подтипове на КГ определиха стандартно поведение, то в областта на ЛЛ те са прогностични за нивото и вида на локалните рецидиви, но все още остава
неясен приносът на ЛЛ за всеки подтип. Проучва се нивото на лъчечувствителност – висока, умерена и ниска
(лъчерезестентни тумори), посочени в табл. 3. Локорегионалните рецидиви се представят различно спрямо молекулярния подтип – „истински“ в туморното ложе, в „другите квадранти“ и в РЛВ. Лъчетерапевтичният подход
за всеки подтип засега остава стандартното цялостно облъчване на гърдата (ЦОГ). Посочени са и други възможности в проучвания от въздържание от облъчване, необходимост от свръхдозиране (бууст) в туморното ложе,
от облъчване на РЛВ и кои от тях, прилагане на частично облъчване на гърдата (ЧОГ), прецизиране на дозовите
нива в клиничните мишенни обеми (КМО), радиосенсибилизация и др. параметри на ЛЛ. При определен молекулярен подтип лъчевата чувствителност (ЛЧ/RS) и рискът за локални рецидиви е различен, като се изследва и
индивидуалната ЛЧ във всеки от тях поотделно. (18)

Luminal B
HER2 (+)
Тройно
негативен
(TNBC)

Молекулярен подтип

Luminal A

Таблица 17. Молекулярен профил, лъчечувствителност, риск, вид и процент на 10 г. локални рецидиви
ЛЧ/RS

Ниво на риска
за ЛР (%)

Вид ЛР

Лъчетерапевтичен подход

Висока

Нисък риск –
5%

„Истински“ в туморното ложе

Стандарт: цялостно облъчване на гърда
(ЦОГ);

ЛЧ

Дискусия: (www.clinicaltrials.gov.) Без
ЛЛ; Редуциране на ООД; ЧОГ, ИОЛЛ.
Умерена
ЛЧ

Умерен –10%

„Истински“;
Други квадранти;
Регионални.

Ниска

Със или

„Истински“;

ЛЧ

без trastuzumab
Умерен –10%
или висок –
21%

Регионални.

Висок – 21%

„Истински“;

Много
ниска ЛЧ

Стандарт: цялостно облъчване на гърда
(ЦОГ);
Дискусия: Бууст; РЛВ.
Стандарт: цялостно облъчване на гърда
(ЦОГ);
Дискусия: Бууст; РЛВ.

Други квадранти;
Регионални.

Стандарт: цялостно облъчване на гърда
(ЦОГ);
Дискусия: Бууст; РЛВ; Радиосензибилизация

Общо луминалният КГ проявява по-висока лъчечувствителност в сравнение с HER2 позитивния и тройно негативния КГ. Meattini I. еt al. 2016 г. (19) при ЛЛ след ЗГО откриват хетерогенна чувствителност в групата с TNBC.
При тези с висока резистентност (RS_R) рискът от локални рецидиви е висок (p .02), докато при лъчечувствителните (RS_S) или тези с умерена (RS_I), рискът е по-нисък, подобен на болните с LUM-A и LUM-B подтип (p
.63). При мултивариантния анализ за всички молекулярни подтипове като благоприятни предиктивни фактори
за ЛР се очертават напредналата възраст (р .001) и наличието на лъчечувствителен молекулярен подтип RS_I (р
.004). При тези, проявили лъчева резистентност (RSI_R), рискът нараства допълнително при ER (-) статус (p .02)
за разлика от ER (+) болни. Засилването на лъчевата резистентност при HER2 (+) КГ е резултат на множество
молекулярни механизми, свързани с трансактивацията на NF-κB-медиирания HER2 промотор, предизвикващ
свръхекспресия на HER2 и др. механизми. Индивидуалната лъчева резистентност може да бъде преодоляна с
прилагане на противотуморни медикаменти при луминалния карцином и при TNBC чрез повишаване нивото на
ROS, модулиране на двойноверижните ДНК разкъсвания и/или на апоптозата чрез свързаните протеини, като
8-OHdG, γH2AX и p53. Луминалният КГ има цялостно по-благоприятна прогноза, в сравнение с HER2 (+) и TNBC
подтип. При прилагане на trastuzumab лъчевата резистентност на HER2 (+) тумори се преодолява и резултатите
се изравняват с тези при луминалните карциноми (Табл. 3.). При TNBC се изследва прилагането на едновременно
лъчелечение с цисплатин или капецитабин при метастазирал карцином. Проучванията продължават за да стане
възможно прецизиране на лъчетерапевтичното поведение, както при медикаментозното.
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стена

чително и не могат да бъдат прогнозирани при вземане на решения за лечение.

Планирането на лечението се осъществява на базата
на образи от КТ и при нужда от МРТ (при импланти и
DCIS) за очертаване на обемите, подлежащи на облъчване и съседните им критични органи. КТ планиране
ограничава нежеланата доза в сърцето, белите дробове
и контралатералната гърда, като по-голяма хомогенност и щадене на околните тъкани се постигат с помощта на клинове и използване на модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) или обемно модулирана
ротационна терапия (VMAT), водещи до намаляване
на острия дерматит и подобряване на козметичните
резултати. Респираторно-контролиращите техники,
включително deep inspiration breath-hold и позиция в
пронация, се прилагат за допълнително редуциране
на дозата в сърцето и белия дроб в проучвания. ЛЛ
се осъществява с фотони ± електрони. Свърхдозиране (бууст) в туморното ложе се извършва с електрони,
фотони или брахитерапия, а при бууст на оперативния
цикатрикс след мастектомия се използват електрони
или фотони. Проверка на следоперативното ЛЛ се осъществява седмичнo чрез специализирани образни методи (CBCT), като при по-сложни техники е възможно
и по-често. Рутинната употреба не е препоръчителна
(20, 21, 22).

Обеми, дози, схеми на облъчване на гърдата

Лъчелечение при запазваща гърдата операция
Съществуват достатъчно доказателствата, подкрепящи ролята на адювантото лъчелечение като стандартен метод след запазваща гърдата операция (ЗГО) с
консенсусни насоки при инвазивните карциноми и
дукталния карцином in situ. Органозапазващото лечение на гърдата включва отстраняване на тумора с
негативни резекционни линии, последвано от цялостно облъчване на гърдата (ЦОГ/WBRT), с цел унищожаване на вероятно субклинично разпространение.
Методът стартира след проучването на Holland R., et
al. 1985 г. (23) за предимно мултифокално присъствие
на туморни лезии в квадранта около основния тумор,
отколкото мултицентрично във всички квадранти на
гърдата. Приложена е М+АЛД при болни, подходящи
за ЗГО, с тумори < 2 см и са изследвани хистологични срезове през 1 см. Разпределението на туморите в
съседство от основния е както следва: до 2-я см се изолират инвазивни карциноми при 17% и в 28% DCIS,
последният може да бъде открит и до 4-я см в 10% от
случаите. При тумори с размер < 2 см и > 2 см съотношението на инвазивни и неинвазивни карциноми е
еднакво представено.
След квадрантектомия/лумпектомия цялостното облъчване на гърдата намалява скоростта (годишния
риск) за поява на локални рецидиви и с около 1/6 раково свързаната смъртност, подкрепено от метаанализ
на EBCTCG 2011 г. (24) в 17 рандомизирани проучвания. При ЗГО лъчелечението редуцира 10-год. риск от
рецидиви от 35% на 19%, което рефлектира в намаляване на 15-год. раковосвързана смъртност от 25% на
21%. Абсолютните ползи от лъчелечение варират зна-

Стандартно, като жлезист орган, клиничният мишенен обем след ЗГО включва целия паренхим на жлезата. Свръхдозиране за туморното ложе и облъчване на
регионалните лимфни възли се прилагат в зависимост
от характеристиките на тумора и пациента. Назначават се дози за цялата гърда в рамките на 45-50,4 Gy/1,82 Gy в 25-27 фр. и при селектирани болни 40-42.5 Gy
в 15–16 фр. Четири проучвания сравняват схемите
на стандартното ЛЛ от 50 Gy/2 Gy/5х седм. с умерено
хипофракционирано ЛЛ на гърдата (39-42,9 Gy с фр.
от 2,6-3,3 Gy). Десетгодишният локален туморен контрол и козметичен ефект за гърдата в британското
проучване START 2013 г. (25), както и в канадското от
2010 г. (26), показаха напълно съпоставими резултати,
дори с тенденция за по-рядко срещани лъчеви усложнения в гърдата при хипофракционирания режим в
START. Независимо от това се наблюдава въздържание от прилагане на кратките схеми, което се свързва
с изчакване на 20-год. резултати за късна токсичност.
Експертите Marta G. et al. 2020 г. (27), поради радиобиологични доказателства за очакван по-висок локален
контрол при хипофракционираното ЛЛ, приканват
към проспективни проучвания, сравняващи двата режима. Краткият курс на облъчване (40-42,5 Gy в 15-16
фр.) е предпочитан при липса на показания за облъчване на надключието и при дясна гърда.
Свръхдозиране в туморното ложе (бууст) при запазваща гърдата операция. Последователен бууст в туморното ложе се прилага при пациенти с по-висок
риск за рецидиви с дози 10-16 Gy в 4-8 фр., 5 дни седм.,
след цялостното облъчване на гърдата. Използват
се електрони, фотони, брахитерапия и в проучвания
интраоперативно ЛЛ. И двете техники на перкутанно
лъчелечение – IMRT и VMAT, осигуряват редуциране
на тъканната фиброза и на дозата в сърцето, с предимство на VMAT поради по-краткотрайно облъчване
(28). Показанията за провеждане на свръхдозиране в
туморното ложе при инвазивен КГ не са категорично
определени, но се препоръчва при болни, преценени
като високорискови за локален рецидив при тумор >
2 см, мултифокалност, съпътстващ DCIS, G3, Ki67
>20%, отрицателни хормонални рецептори, LVI, позитивна резекционна линия или негативна < 3 мм и
възраст < 45 г.
При по-млади пациенти свръхдозирането води до
по-висок абсолютен принос към локалния контрол, но
относителният риск е сходен за всички възрасти. При
10-год. проследяване в EORTC 22881-10882 2007 г. (29)
свръхдозирането редуцира ЛР при болни на възраст
< 50 г., G3 или позитивни резекционни линии. Прилагането на бууст при инвазивен рак на гърдата за всички възрастови групи води до малко, но статистически
значимо намаляване на 20 г. риск от локални рецидиви
с 4% при използване на различни техники (30, 31, 32).
При близо 5800 болни с и без прилагане на бууст (10-
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16 Gy в 4-8 фр.) с нарастване на туморния контрол се
наблюдава и по-изразена лъчева фиброза без промяна
в общата преживяемост (33).
Симултантен (едновременен) бууст представлява техника за облъчване при болни след ЗГО, при която се
повишава дозата в областта на туморното ложе едновременно с конвенционалното ЦОГ (Фиг. 1.). Цели се
подобряване на локалния контрол без значимо повишаване на страничните лъчеви ефекти поради относително ниското α/β (4 Gy) отношение на КГ и скъсяване
на лечебното време от 7 на 5 седмици.

Фиг. 15. Последователен или интегриран (едновременен) бууст
Концепцията за интегриран бууст е предложена от
Freedman G. et al. през 2007 г. (34) и показва отлични
лечебни, козметични резултати и качество на живот.
Прилагат се техники, които осигуряват хомогенно
разпределение на дозата без повишаване на токсичността на близко разположените критични органи
(35). Bantema-Joppe Е. еt al. 2012 г. (36) докладват за
подкожната фиброза от 2 ст. при 8,5% от болните, срещана по-често при болни, провели химиотерапия, при
по-голям туморен обем, размер на гърдата и независимо от другите фактори се отчита в 6.7% при младите
болни.
Лъчелечение при дуктален карцином in situ (Tis, N0,
M0) – О стадий. Редица проспективни рандомизирани проучвания на „чист“ DCIS показаха, че добавянето на ЦОГ след квадрантектомия осигурява с около
50% намаляване на локалните рецидиви (ЛР) в гърдата, в сравнение само с ексцизия (р <.001) при сходна
обща преживяемост (ОП) и смъртност. Дългосрочно
15-год. проследяване в най-представителни проучвания на NSABP B-17, 2011 г. (37), на ЕОRTC 10853, 2006
г. (38), на Обединеното кралство, 2011 г. (39) и шведското SweDCIS, 2006 г. (40) показаха редукция на ЛР
от 19% на 7,1%, което не рефлектира в подобряване
на преживяемостта. Но при пациенти с по-висок риск
при DCIS (G3, възраст ≤ 45 г. и размер ≥ 2.5 см) прилагането на ЛЛ за цялата гърда води до статистически
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значимо подобрение и на ОП (41).
Като стандарт при DCIS с резекционна линия от ≥ 3
мм се препоръчва цялостно облъчване на гърдата за
редуциране на локалните рецидиви при добри козметични резултати и избягване на повторна ексцизия
или мастектомия и намаляване на разходите за лечение. При позитивна или недостатъчна резекционна
линия се обсъжда реоперация. (42).
Свръхдозиране в туморното ложе при DCIS. Реализирането на средна доза от 14 Gy при DCIS повишава
локалния контрол с нарастване във времето, сравнено с болни без прилагане на бууст, както следва: на 5
г. (97,1% срещу 96,3%), на 10 г. (94,1% срещу 92,5%) и
най-изразително на 15 г. (91,6% срещу 88,0%). Независимо от наличието на фактори за по-нисък риск от ЛР,
като високо диференциран DCIS с ER+ статус, лечение
с тамоксифен, негативна или достатъчна > 3 мм резекционна линия и напреднала възраст, ползата от бууст е
статистически значима в проучване на Moran M., et al.
2017 г. (43). (р <.0126).
Подобно на инвазивния КГ свръхдозирането при
DCIS е от полза при всички възрастови групи, но с
най-голям принос при по-младите пациенти. В миналото 10-год. ЛР след ЦОГ при DCIS достигаха 30%,
но днес при прилагане на скрининг и възможности на
образните методи за ранна диагностика в две текущи
проучвания във фаза 3 NCT00470236 и NCT00907868,
изследващи приноса от бууст и риска от ЛР, се препоръчва индивидуализиран подход, базиран на характеристиката на пациента и други фактори.
Лъчелечение след квадрантектомия при възрастни пациенти. Облъчването на цялата гърда след квадрантектомия не винаги е необходимо при високо селектирана група болни на възраст ≥ 70 години. В проучване
на Hughes K., et al. 2013 г. (44) при болни в I ст., ER +
и възраст ≥ 70 г., рандомизирани в 2 групи с квадрантектомия с и без последващо ЦОГ и в двете групи, с
приложение на тамоксифен за период от 5 г., локорегионалните рецидивите на 12 г. са съответно 1% и 4%,
без разлики в общата преживяемост. При изразена коморбидност и очаквана кратка биологична преживяемост се съветва обсъждане с пациента за прилагане на
квадрантектомия с широки резекционни линии, плюс
тамоксифен или ароматазен инхибитор без облъчване
при благоприятни характеристики на тумора: Т1N0,
ER+, без наличие на G3 или LVI или предложение
за участие в проучване за интраоперативно или хипофракционирано частично облъчване на туморното
ложе.
Облъчване на регионалните лимфни възли след запазваща гърдата операция или мастектомия
Профилактичното облъчване на РЛВ в няколко рандомизирани проучвания и метаанализи посочиха за значително повлияване на общата преживяемост при N+
и някои N0 болни, като индикациите нарастват с редуциране обема на аксиларната дисекция при сентинелна
биопсия (45, 46). Обобщаване на резултатите от проуч-

ванията е сложно, което определя различията в стандартите на отделните страни и лечебните заведения за обема на
АД, усъвършенстването на ЛЛ техники и все по-ефективното системно лечение. Общо оценено при операбилния
карцином на гърдата, без аксиларна лимфна дисекция (АД), се установяват рецидиви в аксилата при 20% от болните
и при 10%, когато са отстранени 1 до 2 АЛВ. След АД, без добавяне на облъчване за РЛВ, дори при болни с висок
риск (≥ 4 позитивни АЛВ) рецидивите в аксилата и парастерналните ЛВ (ПЛВ/PLN) остават редки, докато в надключието (СКЛВ/SCLN) те достигат до 15-20% (Фиг.2). (47).

Фиг. 16. Регионални лимфни възли: нива на аксиларни ЛВ, Level 1 (L_1, L_2, L_3), супраклавикуларни ЛВ (SCLN)
– L_4 и парастернални ЛВ (PLN)
Хирургичните проучвания с дисекция на ПЛВ показаха липса на принос към ОП и риск за засягането им
при негативни АЛВ при 4%-9% от болните, като при
позитивни АЛВ рецидивите варират в широки граници между 16% и 65% (48, 49). Това налага изследване на
ПЛВ с туморотропна сцинтиграфия за ЛВ при медиална/централна локализация на тумора и позитивна аксила, както и при негативни АЛВ, но с присъствие на
негативни фактори при предприемане на облъчване в
тази област.
Препоръките за облъчване на РЛВ при пациенти след
квадрантектомия/лумпектомия или мастектомия се
подкрепят от две проучвания – MA.20 2015 г. (45) и
EORTC 22922/10925 2015 г. (46) при болни с N+ или N0
болни с висок риск за рецидиви. Облъчването на РЛВ
редуцира ЛРР и далечното метастазиране (ДМ) като
подобрява безрецидивната и гранично общата преживяемост. В MA.20 лъчелечението на РЛВ намалява ЛРР
от 2,7% на 0,7%, далечното метастазиране от 17,3% на
13,4% и подобрява 10-год. период без заболяване от
77% до 82% (р .01), в сравнение с тези без ЛЛ. В EORTC
22922/10925 за същия период на проследяване ЛЛ намалява ЛРР от 4,2% на 2,7% и честотата на ДМ от 19,6%
на 15,9%, но не повлиява ОП (p .38). В актуализиран
метаанализ на Budach W. et al., 2015 г. (50), които комбинират резултатите от изследванията при облъчване
на РЛВ с данни за статистически значима разлика за
повишаване на OП (р .03) с абсолютна разлика от 1% до
3% на 5 г. в отделните проучвания, средно с 1,6% (50).
Ретроспективен анализ в Харвард 2005 г. (51) разглежда ползата от ЛЛ на РЛВ при мастектомия с негативни

АЛВ и наличие на няколко високорискови предиктивни фактори, като близки резекционни линии ≤ 2 мм,
тумори ≥ 2 см, пременопаузен статус и лимфоваскуларна инвазия. Така 10-год. риск от ЛРР при отсъствие на високорискови фактори е 1.2%, при наличие на
един фактор е 10.0%, при 2 рискови фактора нараства
на 17.9% и достига до 40.6% при 3 рискови фактора,
като гръдната стена е място на 80% от рецидивите.
Друго проучване показа повишен риск от ЛРР при
тройно негативен КГ (T1-2N0) след М+АЛД без следоперативно ЛЛ при тумори ≤ 5 cм, в сравнение със ЗГО
и облъчване (52)
Стандартно облъчване на регионалните лимфни възли
(РЛВ) се прилага с висок принос при мастектомирани
болни с ≥ 4 позитивни АЛВ и в по-малка степен при
1-3. След ЗГО и цялостно облъчване на гърдата добавянето на ЛЛ за РЛВ е с неизяснен докрай принос.
При ≥ 4 метастатични аксиларни възли се препоръчва ЛЛ за областите на инфраклавикуларните и супраклавикуларни области, парастерналните ЛВ и всяка
част от аксиларното ложе, които са позитивни или с
висок риск за метастазиране (Фиг. 2.). Обикновено ЛЛ
следва химиотерапията, когато тя е показана.
При 1–3 метастатични аксиларни възли се облъчва
обема за инфраклавикуларната и супраклавикуларна
област и парастерналните лимфни възли при медиална и централна локализация и всяка част от аксиларното ложе в риск.
При негативни за метастази аксиларни възли се об537

лъчва обема за инфраклавикуларната и супраклавикуларна област и парастерналните лимфни възли при
медиална и централна локализация и размер на тумора > 2 cм и други високорискови фактори, като млада
възраст или обширна лимфоваскулна инвазия (LVI) и
извършена туморотропна сцинтиграфия за ЛВ.
Планиране на ЛЛ се извършва на базата на КТ за супраклавикуларните, инфраклавикуларни и аксиларните ЛВ, като дълбочината варира в зависимост от
анатомията на пациента. Очертаването на обема за
парастерналните ЛВ следва контура на вътрешните
мамарна артерия и вена по протежение на първите 3
интеркостални пространства. Стандартно се предписват дози в зависимост от риска за рецидиви в рамките
на 40–50,4 Gy/1.8-2 Gy, 5 пъти седмично.
Лъчелечение на гръдна стена (вкл. реконструкция)
след мастектомия
Балансът между успешни и нежелани резултати след
ЛЛ при мастектомирани болни зависи от риска за локални рецидиви и може би от възрастта на пациента.
Без прилагане на лъчелечение при болни с позитивни
АЛВ (N +) рецидивите в гръдната стена, при умерен
и висок риск за субклинично резидуално заболяване,
достигат от 20% до 40%.
Следоперативното ЛЛ при М +АД редуцира преди
всичко локорегионалните рецидиви и в по-малка степен далечното метастазиране при високорискови болни с ≥ 4 (N+), подкрепено от субгрупов анализ и за болните с 1 до 3 (N+) от Danish Breast Cancer Cooperative
Group 2007 г. (53). Абсолютният принос на ЛЛ след М
при болни с N+ за редуциране на 5-год. локални рецидиви се оценява на 17% (от 23% на 6%) и на 5.4% на
раково свързаната смъртност (РСС) от 60.1% на 54.7%
(р .002). При анализ на подгрупите, локалните рецидиви намаляват с 12% при болни с 1 до 3 позитивни АЛВ
и с 14% при тези с ≥ 4. При продължително проследяване на 1314 жени с М+АД лъчелечението при болни
с 1 до 3 N+ статистически значимо намалява 10-год.
ЛР (р <. 00001) и общо ЛР и далечно метастазиране (р
.00006), което рефлектира в значима редукция на 20год. раково свързана смъртност (р .01) (54). За разлика
от тях при болните с N- (негативни АЛВ), абсолютното
намаление на локалните рецидиви е само с 4% (р .002),
без значимо повлияване на РСС с абсолютен принос
едва от 1,0% (р > .1). Резултатите в пет проучвания на
NSABP 2006 г. (55) при N- болни с тумори > 5 cм след
М+АД, оставени без ЛЛ, показват риск от локорегионални рецидиви при 7.1% от тях.
Важността на решението за предписване на следоперативно лъчелечение след мастектомия се определя
от постигането на контрол върху заболяването при
едва 1/3 от случаите с локорегионални рецидиви. Ползата от облъчване на гръдната стена и регионалните
лимфни възли при пре- и постменопаузални болни
след мастектомия и аксиларна дисекция (АД), по отношение на общата преживяемост, е най-висока при
болни с ≥ 4 позитивни АЛВ, тумори с размер над 3-5
см, позитивна резекционна линия, инфилтрация на
пекторалната фасция или кожата (53, 56, 57, 58).
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При негативни аксиларни лимфни възли (АЛВ) и тумори ≤ 3-5 cм и близки резекционни линии ≤ 1 мм, след
М+АД се провежда облъчване за гръдната стена, докато при тумори ≤ 3-5 см, чисти резекционни линии
и прецизна преценка за липса на допълнителни негативни фактори, не се препоръчва следоперативното
ЛЛ. При тумори > 5 см се облъчва гръдната стена и
се оценява риска за облъчване ± инфраклавикуларна
област ± супраклавикуларна област ± парастернални
лимфни възли и всяка част от аксиларното ложе с повишен риск.
Следоперативното лъчелечение е с доказана ефективност при селектирани болни с локално авансирал
карцином в III-IV ст. с надключични ЛВ и добър отговор от НХТ и мастектомия (59, 60).
Планиране на лъчелечението след мастектомия. Клиничният мишенен обем след мастектомия включва
гръдната стена, цикатрикса и лимфните възли с висок
риск за метастазиране. При реконструкция влизат в
съображение вида на импланта и особеностите на хирургичната процедура. Прилагат се различни техники
с използване на фотони и/или електрони. Планирането на лъчелечението е обемно, базирано на КТ образи
за минимизиране на дозата в белия дроб и сърцето при
използване на болус материал за постигане на адекватна доза на кожата. Препоръчва се доза от 46-50 Gy при
2 Gy на фр., 5 пъти седмично и в зависимост от риска
свърхдозиране за цикатрикса на линейни ускорители
или чрез апликатори (Фрайбург) за повърхностна брахитерапия до обща доза приблизително 60 Gy.
Границите на клиничния мишенен обем (КМО/CTV)
за гръдната стена, цикатрикса и дренажните зони (когато е възможно) се определят в краниокаудална посока, обичайно от 2 до 6 ребро, латеро-латерално от
а. торацика интерна до а. торацика латералис (средна
аксиларна линия). Дорзалната граница на обема върви
по пекторалната фасция на големия мускул без включването му в обема, с изключение при инфилтриране
на мускула или кожата на гръдната стена. При ангажиране на ребра контурът минава по дорзалния край
на ребрата. В обема за облъчване се включва и остатъчния паренхим, който се установява рядко в 5-10%
от болните след радикална мастектомия. При очакван
висок риск за рецидиви в областта на цикатрикса и
свръхдозирането му е полезно отбелязване на горна и
долна граница с рентген позитивни маркери.
Като оптимален обем от повечето водещи лъчетерапевтични центрове при ранния рак на гърдата
най-често се определя гръдната стена и надключичните лимфни възли в един обем с инфраклавикуларните
и ІІІ-то ниво аксила (при стандарт за аксиларна дисекция от І и ІІ ниво). Аксиларните лимфни възли от І и ІІ
ниво влизат в съображение за облъчване при болни с
ексракапсулно метастатично засягане.
В последните години се увеличава броят на болните
с мастектомия поради локален рецидив и непосредственa реконструкция на гърдата. Лъчелечението е в
обем на конвенционално цялостно облъчване, съобразено с хирургичните процедури.

Лъчелечение след мастектомия с реконструкция
При болни в ранен стадий след реконструкция, непосредствено след мастектомия, се прилагат два вида импланти
– автоложни трансплантати от собствена тъкан или силиконови импланти, като по-добри козметични резултати,
с по-ниска честота на усложненията, се наблюдават при автоложните трансплантати.
Според ESTRO ACROP 2019 г. (61) КМО при мастектомия и непосредствена реконструкция е в зависимост от
мястото на импланта и наличието на негативни рискови фактори. Когато имплантът е разположен ретропекторално (Фиг. 3.) и не се установява инфилтриране на дорзалната пекторална фасция, КМО в червено включва
вентралната част на разслоения голям пекторален мускул в жълто и тази на импланта в зелено.

Фиг. 17. КМО при имплант под големия пекторален мускул без инфилтриране на дорзалната фасция
При тумори в близост до дорзалната фасция се препоръчва в КМО да се добавят и тъканите между гръдната стена
и импланта, разположени каудално от дорзалната част на разслоения голям пекторален мускул в синьо на Фиг. 4.

Фиг. 18. КМО при имплант под големия пекторален мускул при тумори в близост до дорзалната фасция
При имплант над големия пекторален мускул, КМО се състои от две части: тъканите между кожата и импланта
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– вентрална част в червено, както и между импланта и големия пекторален мускул – дорзална част в синьо, само
при болни с неблагоприятни рискови фактори като pT3–рТ4, непълен туморен контрол от неоадювантна химиотерапия, както и при инфилтриране на големия пекторален мускул или гръдната стена (Фиг. 5.).

Фиг. 19. КМО (вентрална и дорзална част) при имплант над големия пекторален мускул при негативни рискови фактори
При мастектомирани болни с импланти, под или над големия пекторален мускул, се препоръчва изключване по
възможност на импланта от КМО, за да се намали риска от образуване на фиброзна капсула около него, поява на
болка и необходимост от отстраняване на импланта.
Лъчелечение и химиотерапия при карцином на гърдата – последователност
При показания за адювантна химиотерапия след органозапазваща операция и аксиларна дисекция се препоръчва
лъчелечението да последва лекарственото лечение въз основа на резултатите от проучването “Upfront-Outback”
2005 г. (62). Първоначалните резултати за последователност на двата метода при 5-год. проследяване на Recht A.,
et al. 1996 г. (63) посочиха за повишена честота на локални рецидиви в групата с отложено ЛЛ, но разликите за
ЛР и ДМ в двете рамена на 11 г. стават напълно сравними, независимо от последователността на ЛЛ и ХТ (62).
Оптималната последователност на двата метода след ЗГО, въз основа на проучванията, посочва, че отлагането на
ЛЛ в продължение на няколко месеца след операцията до завършване на адювантната ХТ не изглежда да има отрицателно въздействие върху общия резултат. В метаанализ на проучванията стартирането с ХТ, непосредствено
след ЗГО, се предпочита при пациенти с висок риск от дисеминация, като забавянето на ЛЛ с 2 до 7 месеца не
влошава локалния туморен контрол (64).
Едновременното прилагане на ЛЛ с trastuzumab при HER2/neu позитивен КГ, във фаза III на проучване, отхвърли
нарастване на острата токсичност или честотата на сърдечни оплаквания при изравняване на лечебните резултати при болни с HER2/neu-негативен КГ (65).
Хирургия и лъчелечение след неоадювантно системно лечение
Лъчелечението при пациенти, провели неоадювантна химиотерапия (НХТ) преди операцията, се определя от
клиничното и патологично стадиране на болестта, независимо от туморния отговор на проведената системна
терапия. Възможно е при установен пълен следоперативен локален контрол (yрT0 yрN0), постигнат от НХТ, да се
стартира с ЛЛ и прилагане на последващо адювантно противотуморно лекарствено лечение.
При пълен или частичен отговор се извършва, при възможност, квадрантектомия с аксиларна дисекция. При
частичен отговор се извършва мастектомия с аксиларна лимфна дисекция ± реконструкция. Следва адювантна
ХТ и следоперативно ЛЛ:
При cN1 → ypN0 се препоръчва цялостно облъчване на гърдата (± свръхдозиране) или на гръдната стена; групите
регионални лимфни възли са в зависимост от клиничния стадий преди НХТ. При пълен туморен контрол може
да се стартира с ЛЛ и последваща ХТ.
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При всяко ypN+ се препоръчва цялостно облъчване на гърдата (със или без свръхдозиране) или на гръдната
стена и всички групи регионални лимфни възли.
При липса на отговор от предоперативното системно лечение, когато туморът остава иноперабилен, се добавя
системна ХТ и предоперативно стандартно ЛЛ до постигане на операбилност. При невъзможност за дефинитивно лъчелечение с бууст в туморното ложе и персистиращи лимфни възли с дози, в зависимост от туморния обем,
60-66-70 Gy (66). При гранична възможност след НХТ за ЗГО се проучват възможностите за прилагане на предоперативно ЛЛ, с цел допълнителна редукция на първичния тумор.
Ускорено частично облъчване на гърдата (УЧОГ/APBI)
Поради установяване на локални рецидиви след стандартно цялостно облъчване на гърдата при близо 80% от
болните в туморното ложе (истински рецидиви), оценени на 5 г. при 5% и на 10 г. при 10-12% от болните, се даде
тласък на проучвания за частично облъчване на гърдата (ЧОГ) за областта на туморното ложе. Предполага се,
че степента на локален контрол, постигнат с ускорено ЧОГ при избрани нискорискови пациенти в ранен стадий,
може да бъде сравнен с тези, провели стандартно цялостно облъчване на гърдата при:
1) Инвазивен дуктален карцином с размери ≤ 2 cм (T1) с негативни резекционни линии ≥ 2 мм, ER+ и BRCA -, без
LVI и ≥ 50-год. възраст или
2) DCIS с размер ≤ 2,5 см, G1/G2 с негативни резекционни линии ≥ 3 мм.
Използвани са данните от две проспективни клинични проучване на McCormick B. 2005 г. (67) и на Smith B., et al.
2009 г. (68), които показват, че УЧОГ е съпоставимо със стандартното ЛЛ при селектирани болни в ранен стадий,
като във второто изследване допустимата възраст е ≥ 60 г., без данни за съпътстващ DCIS.
Проучването RAPID (NCT00282035) през 2019 г. (69) изследва три схеми на облъчване при 2135 жени на възраст
≥ 40 г. с DCIS или с N (-) инвазивен КГ със ЗГО. Прилага се перкутанно УЧОГ – 38,5 Gy/10 фр. два пъти на ден
за 5-8 дни или перкутанно ЦОГ в две схеми: хипофракционирано 42,5 Gy/16 фр. за 21 дни или стандартно – 50
Gy/25 фр. за 35 дни. Локалните рецидиви са съпоставими на 5 г. и 8 г. при УЧОГ – 2,3% и 3,0% и при ЦОГ – 1,7%
и 2,8%, като в рамото на частично облъчване се наблюдава по-малко краткосрочна, но по-изразена дългосрочна
токсичност, която се свързва с двукратното облъчване дневно при УЧОГ.

Фиг. 20. Интерстициален имплант и дозово разпределение при брахитерапия и при перкутанно лъчелечение
– а, б ,в.
Планираният мишенен обем включва следоперативната кухина с осигурителна зона от 2-2.5 см, като поставянето на рентгенопозитивни клипси подпомагат несигурностите при планиране на перкутанното ЛЛ. На Фиг. 6.
е представен имплант от интерстициалната брахитерапия и разпределението на дозата от нея и от прекутанно
ЛЛ. В момента се разглеждат и други схеми на фракциониране. Проследяването е ограничено и проучванията
продължават.
Интраоперативно лъчелечение (ИОЛЛ) се предписва като самостоятелно ЛЛ при високо селектирани болни или
като интраоперативен бууст за последващото перкутанно ЛЛ, с цел унищожаване на кислороднонаситени персистиращи туморни клетки в ложето чрез реализиране на висока еднократна доза и редуциране на късната токсичност, поради рязък градиент на дозата в здравите тъкани. Изискванията при самостоятелно ИОЛЛ са възраст ≥
70 г. при чист DCIS с размер ≤ 2,5 см и инвазивен дуктален карцином ≤ 1 см N0 без съпътстващ DCIS, ER или
PR позитивни, HER2 (-), без LVI при възможност за постигане на негативна резекционна линия. Извършва се
отстраняване на тумора с 1-2 см околна тъкан с необходимо отстояние > 7-10 мм от кожата на гърдата и очаквана
кухина с диаметър ≤ 7-8 см. Електронната брахитерапия използва индивидуални апликатори, заемащи макси-

541

мално обема на туморното ложе с размери от 3-4 см,
4-5 см, 5-6 см и елипсовиден 5-7 см или с постоянни
апликатори с размер от 1,5 до 5 см чрез уредба за интраоперативна рентгентерапия (50-60 kv).
Като свръхдозиране ИОЛЛ се прилага съчетано със
следоперативно стандартно цялостно перкутанно ЛЛ
при болни с висок риск за локални рецидиви: възраст
≤ 50 г. или всяка възраст със съпътстващи негативни
фактори за постигане на локален контрол.

зия и повторно следоперативно облъчване, съобразено с дозите и времето от предходното облъчване. При
невъзможна ексцизия дефинитивно повторно перкутанно ЛЛ или контактна брахитерапия, в зависимост
от обема и релефа на повърхността.
При регионални рецидиви в аксилата и възможна
ексцизия се прилага последващо лъчелечение, ако е
възможно. При рецидив в супраклавикуларни и/или
парастернални лимфни възли се провежда първично
или повторно лъчелечение.

Лъчелечение при локален или регионален рецидив
Независимо от напредъка на съвременното комплексно лечение 1/3 от болните с КГ рецидивират в областта на гръдната стена/гърдата и регионалния лимфен
басейн, като 75% от тях метастазират. Болните с метастази преживяват средно 3 години и само 2% от тях
10 години, като разграничаването на болните с благоприятна и неблагоприятна прогноза е съществено при
изграждане на цялостния терапевтичния план (11).
Най-често пределекционно място за рецидиви при
КГ са гръдната стена, при около 80%, и регионалните
лимфни възли, в рамките на 20 до 40%.
Възможностите за лечение на рецидивите при КГ,
най-общо казано, зависят от размера, мястото на рецидива, времето на поява, биологията на тумора, възрастта на болните, вида и периода от проведеното лечение до момента.
При локален рецидив след ЗГО и ЛЛ, радикалната
мастектомия с АЛД (ако не е извършена преди това)
e стандартно лечение, осигуряваща локален контрол
при около 90% от болните. Вървят проучвания за секторална ексцизия на рецидива и брахитерапия или интраоперативно облъчване при благоприятна биология
на тумора и отстояние на рецидива от кожата на гърдата минимум от 1 см.
Локорегионалните рецидиви (ЛРР) след мастектомия
са независим прогностичен фактор от Т и N, затова
осъществяването на локален контрол е водещо, както
и прилагането на качествено лъчелечение с цел повишаване на общата преживяемост. Според Prosnitz L и
L. Marks 2006 г. (70) рецидивите след М обикновено се
изявяват успоредно или в кратък срок с далечно метастазиране. Но има и пациенти само с локални рецидиви, които са подходящи за хирургично лечение и/или с
ЛЛ биха могли да бъдат излекувани дефинитивно. Болни с ЛРР, с > 3-год. свободен интервал и размер < 3см
без изява на супраклавикуларни метастази, са с по-висок шанс за излекуване. Достига се пълен локален контрол при 57% от тях, като общата преживяемост на 5 г.
се оценява на 25% и 15% на 10 г. от проследяването, но
контролираните проучвания са малко (71, 72).
При локален рецидив след първоначална М+АД без
приложено ЛЛ и възможна ексцизия се предприема
последващо лъчелечение в пълен обем за гръдна стена
и регионални лимфни възли, при R1-2 и свръхдозиране.
При локален рецидив след първоначална М+АД и
приложено ЛЛ, при възможност се извършва ексци-
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В пет проспективни проучвания при 12-год. проследяване след ЗГО при N болни Anderson S., et al. 2009 г.
(73) установяват в 6,6% локални и в 1,8% регионални
рецидиви. Ранните рецидиви до 5 г. по-често са регионални при 72,7% от болните и локални при 37,1% от
тях. Общата преживяемост на 5 г. при болните с ЛР е
76.6% и рязко намалява до 39% при тези с регионални.
Общо незадоволителните резултати от лечението на
рецидивите се свързва с тяхната ранна поява < 36 мес.,
напредналата възраст, по-високия индекс на телесна
маса, по-големия размер на рецидива, неблагоприятна
хистология (G3, LVI и PNI) и особено при негативен ЕР
статус (p <.0001) (74). Локалните рецидиви в областта
на цикатрикса, с инфилтриране на кожата след ЗГО,
са с лоша прогноза в сравнение с тези, разположени
в паренхима на гърдата. Установяване на рецидиви
след първоначално извършена мастектомия определят
ниска 5 и 10-год. преживяемост, съответно при 46-55%
и 28% от болните, което определя важността на клиничното решение при тези болни.
Органозапазващо лечение при рецидиви
В последните години с по-добрите възможности за
разграничаване на ранни локални рецидиви с благоприятна прогноза, както и усъвършенстване на лъчетерапевтичните техники, нарасна интереса към повторно органозапазващо лечение. При размер на рецидива до 3 см, отстоящ от кожата на поне 1 см, без данни
за далечно метастазиране, се прилага отново ЗГО с резекционна линия ≥ 1см и поставяне на рентгенопозитивни маркери в дъното и четири в края на туморното
ложе. Прилага се стандартно цялостно облъчване на
гърдата, но най-често в проучвания с различни техники за частично облъчване на гърдата (ЧОГ) чрез интерстициална брахитерапия, перкутанно и интраоперативно лъчелечение (75).
Интерстициалната брахитерапия е най-използваната техника за облъчване на туморното ложе на рецидива, 2 седмици след локалната ексцизия се използва
темплейт, съответстващ по размер на цикатрикса и
оперативната кухина с осигурителна зона от 3 см. Иглите на импланта се поставят успоредно на отстояние
най-малко 5 мм от кожата и гръдната стена. Предписва
се доза от 30 Gy/12 фр., 2 до 3 пъти дневно с интервал
≥ 4 ч. (6 ч.). Осигурява се 10-год. локален контрол при
89.4% и обща преживяемост при 96.7% от болните с
приемлива токсичност (76).
Частичното облъчване чрез перкутанно лъчелечение
се прилага с препоръчителен период от предходното

облъчване ≥ 48 месеца. Планираният мишенен обем
включва туморното ложе и целия цикатрикс с осигурителна зона от 2.5 см, като се предписва доза от 50
Gy в 25 фр., 5 седмично, или 45 Gy два пъти дневно
по 1,5 Gy. Предпочита се фотонно лъчение поради
по-високата кожна доза при облъчване с електрони и
нежелана пигменация като страничен ефект при 25%
от болните (77).
Интраоперативно лъчелечение се прилага в хода на
операцията след ексцизията на рецидива с апликатори, съответстващи на големината на туморното ложе
с еднократни дози от 14,7-20 Gy на повърхността им.
Подобно на брахитерапията, поради рязък градиент
на дозата в страни от апликатора, се наблюдава ниска
токсичност при добър локален контрол (78).
В систематичен преглед на 34 проучвания за повторно
органозапазващо лечение при локален рецидив в гърдата Walstra C., et al. 2019 г. (79) съобщават за приложена квадрантектомия в 5 от тях, за квадрантектомия
± повторно ЛЛ и/или мастектомия в 10 и в 18 проучвания след ексцизията е добавено повторно цялостно
или частично ЛЛ. Постигнат е 5-год. локален контрол
и ОП, съответно, при квадрантектомия в 76% и 77%,
като при добавяне на повторно облъчване резултатите нарастват на 89% и 87%. Докладва се токсичност
от III-IV ст. в широки граници от 0 до 21%, както и за
приемливи козметични резултати от 29 до 100% и неприемлив при 0-18% от болните. В анализ на 22 статии
от Montagne L., еt al. 2020 г. (80) отчитат резултатите
при над 1000 пациенти с повторно консервативно лечение при рецидив в гърдата, като интерстициалната
БТ е най-използваната техника, осигуряваща при 88%
от болните свободна от последващ рецидив преживяемост и токсичност от III ст. в рамките на 3 до 6%.
Частичното облъчване след секторална резекция на
рецидив може да бъде предложено при внимателно
подбрани и добре информирани пациенти, като алтернатива на спасителната мастектомия.
Облъчване при рецидив след първоначална мастектомия. При болни след мастектомия, без последващо
облъчване и рецидив на гръдната стена, се препоръчва стандартно ЛЛ в пълен обем с дози от 50 Gy в 25
фр. и свръхдозиране до 60 Gy за областта на рецидива.
Противоречиви са мненията за нуждата от профилактично облъчване на регионалния лимфен басейн. Zhao
X., et al., 2021 г. (81), докладват при болни след мастектомия с ранни, до ≤ 4-год. рецидиви в областта на
гръдната стена, за значим принос на регионалното облъчване към свободната от рецидиви и обща преживяемост, сравнени с облъчване само на гръдната стена.
Повторното ЛЛ след мастектомия се свързва с висока токсичност и се приема за рисково. Стандартно
при техническа възможност се извършва ексцизия на
рецидива и повторно облъчване по радикална или палиативна програма. При надвишаване на сумарната
доза над 100 Gy се наблюдава кожна некроза, увреждане на брахиалния плексус, остеонекроза, фрактура

на ребра и кардиомиопатии. Предписват се най-често
дози от 40-48 Gy в 20-25 фр., които осигуряват 5-год.
локален контрол при установени рецидиви < или > 2
г., съответно при 24% и 62% и ОП при 40 % срещу 71%
(p < .01) от болните (82).
Fattahi S., et al. 2020 г. (83) споделят институционален опит от повторно облъчване, проведено при 61%
от болните по радикална и при 39% по палиативна
програма. Използвани са фотони ± електрони и при
28% протонна терапия с период от 29 до 129 мес. от
предходното облъчване. Реализирана е доза от 45 Gy
(40-50 Gy) и кумулативна с предходното облъчване –
103, 54 Gy (95-109 Gy). При проследяване до 43 мес. е
наблюдаван остър лъчев дерматит при 10% от болните
и при 3% късна радионекроза на кожата. Времето между курсовете, облъчваният обем и размерът на припокриване на старите с нови полета при повторното ЛЛ
се свързват с по-изразена токсичност, като протонната
терапия предлага дозиметрично предимство, но ранните резултати не посочват по-ниска токсичност. При
болните с радикално ЛЛ двегодишната ОП достига до
93,1% за разлика от тези с палиативно ЛЛ до 76,8%. Резултатите на проучването са в подкрепа на ефективността и безопасността на повторното облъчване след
разширена ексцизия, поради по-ранната диагностика
на локорегионални рецидиви в последните години.
Късна токсичност от лъчелечението
Лъчев пневмонит. Най-честата проява на локална
токсичност от ЛЛ при 1,0% от болните е лъчевият
пневмонит. При 5-год. проследяване след ЗГО и ЦОГ,
с включване на надключието, лъчевият превмонит се
среща при 3,0%, като при едновременно прилагане на
лъче-химиолечение достига 8,8%, докато при последователно приложение на ХТ се установява при едва 1,3%
от болните (84). При съвременно триизмерно лечебно
планиране според Pierce L. 2005 г. (85) късни увреждания от страна на подлежащия бял дроб и миокарда се
установяват рядко при около 1,5% от болните.
Кардиотоксичност. При 15-год. наблюдение на 55 000
жени, лекувани с техники на облъчване преди 90-те
години, Rutqvist L. & Johansson H. 1990 г. (86) отчитат
повишена сърдечна смъртност, в сравнение с необлъчените или при тези с ЛЛ на лява гърда, причинено от
късно лъчево увреждане на левия миокард в сравнение
с дясна гърда (86, 87). Съвременните техники свеждат
до минимум облъчването на предна стена на лява камера и не се отчита разлика в общата смъртност поради сърдечна причина при проследяване до 20 г. след
ЛЛ (р .25), като се наблюдава повишена честота на
коронарна артериална болест и инфаркт на миокарда,
сравнено с облъчване на дясната гърда (р < .002) (88).
Лимфедем на ръката. Лимфедемът остава основна
грижа за качеството на живот на пациентите с рак на
гърдата. Едномодалното лечение на аксилата (лимфна дисекция за І и ІІ ниво или ЛЛ) се свързва с ниска
честота на оток на ръката при 2% до 10% от болните.
При добавяне на ЛЛ за аксилата след АД лимфедемът
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на ръката достига до 13%-18%, което налага прецизна
оценка от необходимостта му предвид пренебрежимо
ниския риск за рецидиви след АД (89).
Брахиален плексит. Радиационното увреждане на брахиалния сплит след облъчване на надключието е рядко
клинично събитие при КГ. В проучване, използващо
съвременно ЛЛ при 449 пациенти с две схеми на фракциониране на 5,5 г., е оценена степента на увреждане
на брахиалния плексус и разграничено от рецидив
чрез КТ за областта на надключието (90). При реализиране на 54 Gy в 30 фр. е наблюдавано симптоматично увреждане на брахиалния плексус при 1.0% от болните, в сравнение с 5.9% при хипофракционирано ЛЛ
по схема 45 Gy в 15 фракции.
Контралатерален рак на гърдата. В две проучвания,
при използване на техники за минимизиране на дозата
в контралатералната гърда и поддържане на възможно най-нисък абсолютен риск след мастектомия, се
докладва за увеличение на контралатералния КГ при
жени < 45 г., сравнени с тези > 45 г. (91, 92).
Риск от второ злокачествено заболяване. Честотата
на второ злокачествено заболяване след ЛЛ е много
нисък, като дългосрочният риск на 10 г. от саркоми
в лекуваната област са редки при 0,2% от облъчените
болни (87). При старите техники, с отдалечаване във
времето след 15 г. на наблюдение, рискът нараства статистически значимо, в сравнение с 5- и 10-год. наблюдение. Докато сега след ЛЛ за КГ рискът от карцином
на ипсилатералния бял дроб е минимален, като при
пушачите се наблюдава слабо повишение (93).
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ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕЦИДИВИ И ДАЛЕЧНО МЕТАСТАЗИРАНЕ
РЕЦИДИВИ
Един от най-значимите проблеми при лечение на рака на гърдата (РГ) е възникването на рецидиви. Въпреки че
се правят все повече усилия в тази насока, те са една от основните причини за смъртни случаи, свързани с това
онкологично заболяване.
При рецидивите е необходимо да се отчита задължително биологията, рецепторният и лимфният статус и прогностичните фактори както на първичния, така и на рецидивния тумор, като появата на рецидивите е в пряка
връзка и със спазването на медицинските стандарти и клиничните ръководства.
Ето защо според последните препоръки на ESMO Clinical Guideline лечението на РГ трябва да бъде такова, че да
се поддържат ниски нива на локални рецидиви – под 0,5% на година (с таргет < 0,25% годишно) и общо до 10%
при много дългосрочно проследяване. (1)
Дефиниция и класификация на рецидивите на рак на гърдата
В литературата се използва различна терминология, свързана с рецидивите при рак на гърдата. Често обаче не
се предоставят определения или пък те се различават значително в отделните проучвания. Това ограничава прозрачността и възможността за сравняване на резултатите.
Във връзка с това, след създаване на консенсусна група от международни експерти по РГ се изработи общоприет
консенсус за дефиниции, свързани с класификация на рецидивите при РГ, известен като Maastricht Delphi консенсус. (2, 3)
Дефинициите и класификацията на рецидиви при изследвания за РГ според Maastricht Delphi консенсуса са обобщени в таблицата.
Таблица 1. Обобщение на Maastricht Delphi консенсус за дефиниции и класифициране на рецидиви при рак на
гърдата (3)
Термин

Дефиниция

Локален рецидив

• Всеки епителен рак на гърдата или DCIS в ипсилатералната тъкан на
гърдата
• Рак на гърдата в следоперативния цикатрикс
• Рак на гърдата при биопсия
• Рак на гърдата в кожата и подкожната тъкан на ипсилатерална гърдa и
ипсилатерална гръдна стена
* НЕ трябва да се включват: LCIS, филодни тумори, доброкачествена лезия на гърдата, а също и какъвто и да е рак на гърдата, обхващащ гръдната кост

(след мастектомия или
органосъхраняваща операция на
гърда)

Втори първичен рак на гърда

Всеки епителен рак в контралатералната гърда (с или без метастази в
лимфните възли от тази страна)

Регионален рецидив

Наличие на рак на гърдата в ипсилатерален, аксиларен, инфраклавикуларен, супраклавикуларен, парастернален или интрамамарен лимфен
възел

Далечен рецидив

• Рак на гърдата във всеки орган, различен от гърдата, с изключение на
изброените при локалните, регионалните рецидиви и втори първичен
рак на гърдата
• Всеки рак на гърдата, обхващащ гръдната кост
• Рак на гърдата в контралатерални лимфни възли (аксиларни, инфраклавикулярни, супраклавикулярни и интрамамарни), в отсъствие на
синхронна ипсилатерална или контралатерална малигнена лезия или
далечни метастази
Вземане на тъканни проби
Патоанатомично потвърждаване (хистологично или цитологично) на
първата солитарна лезия, суспектна за метастаза, е силно препоръчително, ако е възможно; ако вземането на тъканна проба е невъзможно,
непотвърдената лезия се приема за метастаза по преценка на лекуващия
лекар.
Многобройни лезии, съответстващи на метастази при образни изследвания, се приемат за рецидив без патоанатомична верификация
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Рискови фактори за развитие на локален рецидив
Факторите, които се определят като високорискови
за възникването на локален рецидив, са: резидуален
тумор, наличие на перитуморна инвазия на кръвоносни и лимфни съдове, мултифокалност, състояние
на аксиларни лимфни възли, G3, висок Ki-67-индекс,
негативен ER и възраст под 40 години. Провеждането на интра- и следоперативна лъчетерапия, а също
и неоадювантна химиотерапия, дава шанс за намаляване на риска от локален рецидив и постигане на локален контрол в 90%. (1, 4, 5) Освен всичко изброено,
рискът от локален рецидив се различава съществено
и по подтип. При 10-годишно проследяване се отчитат процентно рецидиви в 2% до 3% при пациенти с
луминален подтип А и 10%-12% за пациенти с тройно
негативни тумори. (6)
През последните години се разработват все повече
тестове, свързани с изчисляване на риска от рецидив.
По-голямата част от тях са свързани по-скоро с определяне на подход и поведение с цел превенция от развитие на рецидив. Според последните препоръки за
прогнозиране на риск от рецидив в рамките на 10 години, за избор на терапевтично поведение при ранен
карцином на гърда (стадий I-II) може да се използва
мултигенен тест (MammaPrint, EndoPredict, Prosigna,
Oncotype DX), независимо от хормон-рецепторен статус или проведено лечение. (10)
Отчитайки всички рискови фактори и характеристика
на туморите, лечението на локалните рецидиви изисква правилен подбор на терапевтично поведение – хирургично, лъче- и химиотерапевтично, като предварително се вземе предвид проведеното при първичния
тумор лечение.
Хирургично лечение при локален и регионален рецидив
Правилният подбор на хирургичен подход при лечение на РГ е ключов момент за предотвратяване или
поне значително намаляване на локалните рецидиви.
Това е особено важно при органосъхраняващите операции, за които е от значение отчитането на разстоянието на инвазивния рак и/или DCIS от резекционните линии. (7) Ето защо за да се определят като чисти
резекционните линии, предпочитаното разстояние е >
2 мм (и за in situ заболяване). (8, 9).
Хирургичното лечение при локален рецидив е задължително да бъде радикално (1):
• след органосъхраняваща операция трябва да се извърши мастектомия при R0 резекция;
• след мастектомия без последващо лъчелечение – радикална ексцизия на рецидива и локално лъчетерапия;
• след мастектомия със следоперативно ЛЛ – максимална ексцизия и преценка за повторно облъчване
само на определени области (11).
Хирургичното лечение при регионален рецидив е

по-ограничено. То влиза в съображение само когато
регионалният рецидив е в ипсилатерален, аксиларен
лимфен възел (лимфни възли) и включва основно
лимфна дисекция. При наличие на инфраклавикуларен, супраклавикуларен, парастернален регионален
рецидив се препоръчва системна лекарствена терапия,
като избор на лечение.
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ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

Неоадювантна химиотерапия

Системното лекарствено лечение на рака на гърдата включва химиотерапия и/или ендокринна терапия при болни с хормон-рецепторпозитивни тумори
(ЕR+ и/или PgR+) и прицелно (таргетно) лечение при
индицирани болни с уточнени биомаркери и в съответствие със стадия на заболяването. Лекарственото
лечение се прилага като адювантно при радикално
оперирани болни с ранен карцином. Адювантна терапия се провежда според критериите на последния St.
Gallen консенсус.

На предоперативна химиотерапия подлежат случаите
на локално авансирал РМЖ. Те включват IIIA-C стадий , като единствено IIIA стадий с негативни аксиларни лимфни възли се смята за операбилен. Основната
цел на неоадювантната химиотерапия е намаляване
на туморния обем и провеждането на последваща органсъхраняваща оперативна интервенция. Избора на
терапветичен режим се определя от хистологичния вариант, експресията на хормонални рецептори, HER2статуса, Ki67 .

Адювантна химиотерапия

Стандарт в лечението на локално авансиралия РМЖ е
антрациклиновата неоадювантна химиотерапия. Найчесто прилаганата схема е FEC/EC. Препоръчва се
провеждане на минимум 4 курса ХТ с антрациклини,
а в случаите с добър ефект, могат да се приложат до 6
курса терапия. При незадоволителен ефект лечението
трябва да продължи с таксани до достигане на операбилност.

Първа стъпка в лечението на РМЖ е правилното определяне на риска от поява на рецидив и далечни метастази и назначаването на адекватна следоперативна терапия въз основа на познатите прогностични и
предиктивни маркери. За по- прецизно типизиране на
рисковите групи може да се проведе и генетично изследване, което да улесни избора на вида адювантна
терапия.
Най- често прилаганите в адювантен план цитостатици са антрациклиновите противотуморни антибиотици и таксаните. Метаанализ от 2005 г. демонстрира
резултатите от 15 годишно проследяване на пациенти
от 194 рандомизирани адювантни проучвания с химио- или хормонотерапия. Основните комбинации от
цитостатици, прилагани в клиничните изпитвания, са
FEC, CMF, FAC. EBCTG- метаанализът доказва, че антрациклините намаляват риска от рецидив или смърт,
както при болни с позитивни аксиларни лимфни възли, така и при N0. Антрациклин- съдържащата химиотерапия показва превъзходство пред CMF комбинацията, като редуцира риска от рецидив и смърт с 10 %.
Добавянето на таксани към адювантното лечение редуцира риска от рецидив и смърт с още 17 % . Метаанализ на фаза III рандомизирани клинични проучвания
доказва ползата от лечението с таксани по отношение
на свободната от прогресия преживяемост и общата
преживяемост при пациенти с РМЖ.
EBCTG- метаанализът от 2011 г. доказва, че при пациенти с висок риск най- ефективно е приложението на
антрациклини и таксани, като води до намаляване на
риска от смърт с една трета при болни под 70- годишна
възраст.
Въз основа на данни от ретроспективни анализи добавянето на 5-FU към антрациклин-съдържащата химиотерапия не води до увеличаване на свободната от
прогресия преживяемост, но увеличава токсичността
от прилаганото лечение. Също така в последните години се препоръчва прилагането на антрациклинови
режими при болни с висок и среден риск, а при тези
с нисък риск, както и при съмнение за риск от поява
на кардиотоксичност, водеща роля имат таксановите
режими.

550

Проучването TAX- 301 демонстрира предимствата от
добавяне на таксани в неоадювантен план. При пациентите, лекувани с таксани, се наблюдават пълни патологични ремисии в 34% , в сравнение с 16% на тези,
получили само антрациклинов режим.
В клиничното изпитване GeparTrio, което представлява фаза III рандомизирано проучване, са включени 2090 пациенти, получили 2 курса от комбинацията
Doxorubicin+ Cyclophosphamide+ Docetaxel. Тези от
пациентите, при които се наблюдава клиничен отговор, са рандомизирани в 2 рамена, получили съответно още 4 или 6 курса. Процентът на пълен патологичен отговор е еднакъв в двете групи, но честотата на
НЛР е значително по- висока при рамото с 8 курса ХТ,
което определя и оптималния брой курсове неоадювантна ХТ да бъде от 4 до 6.
Неоадювантната хормонална терапия е приемлива опция при пациенти с хормонално чувствителен РМЖ,
като предпоставки за прилагането ѝ се смятат възрастта на пациента, придружаващите заболявания и други противопоказания за провеждане на ХТ.
Към локално авансиралия РМЖ спада и карциноматозният мастит. Лечението при пациенти с такъв тип
карцином е комплексно. Комбинираната химиотерапия е водеща в терапията, като включва антрациклини
и таксани последователно. При постигане на частична
или пълна ремисия може да се приложи оперативно
лечение, докато при пациентите с неубедителен ефект
терапията се състои от цитостатици, последвани от
лъчелечение.
Химиотерапия при метастазирал РМЖ
Метастазиралият РМЖ представлява системно заболяване с неблагоприятна прогноза. Около 10% от случаите на пациенти с РМЖ се диагностицират в този
стадий. Средната обща преживяемост е от 18-24 месеца, като успеха на провежданото лечение зависи от

рисковата група, в която се намира пациента. Основните цели при лечението на тези болни е намаляване
на симптоматиката, свързана със заболяването, подобряване на качеството на живот и увеличаване на свободната от прогресия преживяемост.
Химиотерапия се прилага при хормон-негативни
пациенти или при тези, които са прогресирали на
фона на хормонотерапия за метастазирало заболяване. Пациентите, които не са получавали антрациклин-съдържащи режими обикновено стартират с
комбинациите AC, EC, FEC, FAC. Приложението на
антрациклини, обаче е лимитирано по отношение на
страничните ефекти и в частност развитието на кардиотоксичност. Ето защо много често прибягваме до
приложение на Липозомален Доксорубицин. Проведени са повече от 20 клинични изпитвания, които доказват ефективността на препарата като монотерапия
и в комбинация с други агенти като Циклофосфамид,
Паклитаксел, Доцетаксел, Винорелбин. В клиничните
проучвания с Липозомален Доксорубицин е наблюдаван обективен отговор от 27% до 83% и медиана на
общата преживяемост от 7- 20 месеца.
Метастазиралият РМЖ, който е резистентен към антрациклини, се свързва с особено лоша прогноза, като
5 годишната преживяемост е само 15% . Добавянето на
таксани в лечението на този тип РМЖ води до ремисии в 6-30% от случаите, лекувани с Паклитаксел и 2948% с Доцетаксел. В клиничното проучване BCIRG001
Доцетаксел е прилаган в комбинация с Доксорубицин
и Циклофосфамид, което е довело до намаляване на
риска от рецидиви с 30% в сравнение с FAC.
Съвременните тенденции, обаче клонят повече към
прилагане на цитостатици като монотерапия. Найчесто използвания химиотерапевтик като втора линия
ХТ е Паклитаксел. Множество клинични изпитвания с
различен дозов режим показват средна степен на обективен отговор от около 25% , като при високодозовите
режими той достига до 44%. Клиничното проучване
CALGB 9840 има за цел да покаже предимството на
седмичното приложение на paclitaxel. В изпитването
са включени 585 пациента с мРМЖ, рандомизирани
40:60, като първото рамо са получили paclitaxel 175 mg/
m2 на 3 седмици, а второто- paclitaxel 80 mg/m2 всяка
седмица от 21 дневен цикъл. Седмичното приложение
на Paclitaxel демонстрира предимство както в степента
на отговор ( 40% срещу 28% ) , така и в общата преживяемост ( 24 месеца спрямо 16 месеца ) .
Специфичните за таксаните НЛР изискват приложението на кортикостероиди като премедикация, което
от своя страна също води до нежелани лекарствени
събития и може да опорочи ефекта от антитуморната
терапия. Nab- paclitaxel преставлява албумин- свързани наночастици, натоварени с таксол. Фаза III рандомизирано проучване на прациенти с метастатичен РМЖ, лекувани с nab- paclitaxel 260 mg/m2 или
конвенционален paclitaxel 175 mg/m2 , демонстрира
превъзходството на nab- paclitaxel по отношение на
степента на отговор, както и средното време до про-

гресия. Nab- paclitaxel се свързва със значително помалък процент на НЛР степен 3-4 в сравнение с обикновения paclitaxel.
Платина- базираните комбинации също имат доказан
ефект при лечение на мРМЖ. Цисплатин и Карбоплатин, в комбинация с таксани и винорелбин, достигат
степен на отговор от около 60% . Цисплатин/карбоплатин- базираните режими в комбинация с 5FU и
epirubicin/paclitaxel/vinorelbine достигат степен на отговор от 60 до 80% , но са трудни за приложение поради силната токсичност на схемите. При претретирани
пациенти ефекта от платиновите режими спада до под
10% , което изисква изтеглянето им на по- предни линии.
Три фаза III проучвания имат за цел да оценят ефекта на eribulin при локално авансирал или метастатичен РМЖ. Включените в изпитванията пациенти са
претретирани, като изискването е било да са прогресирали след приложение на антрациклини и таксани.
Проучването EMBRACE има за първична крайна цел
да оцени средната общата преживяемост на пациентите, която е 13.2 месеца в полза на рамото с eribulin.
NCT00337103 сравнява eribulin с capecitabine, като не
се наблюдава сигнификанто удължаване на общата
преживяемост ( 15.9 срещу 14.5 месеца ) .
Препарат на избор при лечението на мРМЖ е и
capecitabine. Най- добър ефект е постигнат от комбинирането му с docetaxel, като средната преживяемост
нараства до 13.7 месеца в сравнения с приложението
само на docetaxel. Capecitabine е подходящ и за приложение като монотерапия, тъй като може да бъде приеман продължително време с адаприране на дозата и
интервала на лечение в зависимост от поносимостта.
Подтискането на туморната ангиогенеза е още една
насока в лечението на мРМЖ. Регистрационното проучване на bevacizumab при мРМЖ ECOG E2100 представлява фаза III рандомизирано изпитване , което
изследва комбинацията paclitaxel+ bevacizumab като
първа линия на терапия. Комбинацията води до удвояване на свободната от прогресия преживяемост (
11.8 месеца срещу 5.9 месеца) в сравнение с рамото на
моно- paclitaxel. Наблюдавани са и по- голям процент
на клинични ремисии, но общата преживяемост не се
повлиява съществено.
Лечение на РМЖ при мъже
РМЖ при мъжете се свързва с по- лоша прогноза, отколкото при жените, поради по- късното поставяне
на диагнозата, както и по- агресивното протичане на
болестта. Възможностите за лечение се определят от:
стадия на заболяването, експресията на хормонални
рецептори ( 85% от случаите те са позитивни) , както и
от HER2- експресията.
Адювантната терапия се определя въз основа на същите принципи, както при жените. Химиотерапевтичните схеми са същите, както при РМЖ при жени. При
свръхекспресия на HER2 се препоръчва приложение-
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то на trastuzumab.1-ви избор за адювантна ендокринна
терапия е tamoxifen, който е и предпочитан препарат
на първа линия при авансирало заболяване.
Хормонотерапията при метастатичен стадий включва
Tamoxifen, LH-RH- агонисти, + ароматазни инхибитори, или двустранна орхиектомия, с постигнат отговор
между 32 и 67%. Лечението на локалните рецидиви и
далечните метастази не се различава от тези при РМЖ
при жените.
Хормонотерапия (ендокринна терапия, ЕТ) при РМЖ
Въведение
Около 70% от всички тумори на млечната жлеза при
жени експресират естрогенен рецептор (ER), транскрипционен фактор, който се активира при свързване с естрогена и регулира експресията на различни
гени, ангажирани в туморогенезата. Около 90% от
РМЖ при мъже са ER+ и близо 80% са PR+.
Съществуват две изоформи на ER: ERα, главно експресирана при РМЖ, която и е основният таргет на ЕТ, и
ERβ, с най-вероятно обратния ефект на ERα, като инхибира естроген-зависимата клетъчна пролиферация.
Експресията на ER и PR е предиктивна за това кои пациенти биха имали полза от приложението на ЕТ. В дефиницията на позитивно за ER и/или PR заболяване се
включва наличието на ≥1% позитивни клетки. Трябва
да се имат предвид данните от изпитвания при тумори
с 1 до 9% ИХХ експресия на ER (наричани още ER low
positive, съответстващи на 2% от всички ER позитивни
тумори на гърдата). Тези тумори имат по-неблагоприятна прогноза в сравнениие с ER позитивните с експресия > 10%, и често са с генетичен подпис подобен
на TNBC, и сходно с него отговарят на неоадювантна
ХТ.
ЕТ е една от най-ефективните терапевтични възможности при ER+ (позитивните) тумори на млечната
жлеза. В метастатичен стадий ЕТ е терапията на първи
избор, с изключение на случаите на незабавно животозастрашаващо заболяване, т.нар. висцерална криза.
Основно предизвикателство в терапията на ER+ тумори на млечната жлеза е преодоляването на ендокринната резистентност.
Видове резистентност към ЕТ:
1. Първична – релапс в рамките на 2 години от адювантната ЕТ или прогресия на заболяването по време
на първите 6 месеца от терапията с 1-ва линия ЕТ за
авансирало или метастазирало заболяване.
2. Вторична (придобита) се дефинира при ранния
РМЖ като релапс, настъпил след поне 2 години адювантна ЕТ и по време или в рамките на първата година
от приключване на адювантната ЕТ. При авансирало
или метастазирало заболяване вторична резистентност се наблюдава при прогресия на заболяването след
поне 6 месеца ЕТ.
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Механизмите на ендокринна резистентност включват
аберации на ER/PgR сигналния път (дисрегулация на
ER експресия, ко-активатори и ко-репресори), геномни и епигенетични промени на ERS1, експресия на
променени ER изоформи, пост-транслационна модификация, увеличен сигнал към рецепторни тирозин
кинази, променена регулация на клетъчния цикъл).
Освен това генетични и/или епигенетични дисрегулации е възможно да засегнат усвояването, метаболизма
и клетъчния отговор към ЕТ. Тъй като ефективността на ЕТ разчита на зависимостта на раковите клетки
към ER активация за пролиферация и диференциация, загубата на ER е една от основните причини за de
novo резистентност към ЕТ. Няколко изпитвания доказват, че рецепторната експресия може да се промени
по време на прогресията на заболяването, с конверсия
от ER-позитивно към ER-негатовно заболяване в близо 10–20% от случаите. Поради това ER статус трябва
да бъде повторно оценен при всяка възможност с наличие на материал от метастази.
Мутациите на ESR1 гена, кодиращ ER, са редки при
de novo РМЖ, но имат висока честота (20– 40%) при
пациенти с метастатичен РМЖ, които преди това са
получавали ЕТ. По данни от ретроспективни проучвания с изследване на ctDNA и проспективни клинични
изпитвания, се доказва, че мутациите на ESR1 могат да
бъдат придобити по време на ЕТ и могат да се ползват
за мониториране на ендокринно резистентните туморни клетъчни клонове, както и да ръководят бъдещите лечебни стратегии.
Най-чести общи нежелани лекарствени реакции на ЕТ:
Зависят основно от типа медикамент, който се прилага, като за всеки пациент се оценява съотношението
полза:риск. Честа стратегия в хода на адювантната
терапия е преминаването на пациентите, приемали
tamoxifen в продължение на 2-3 години, да преминат
на терапията с АИ за още 2-3 години, като има данни
за полза и постигнат най-добър резултат спрямо полза:риск.
Чести НЛР на всички ЕТ са: горещи вълни, нощно изпотяване, вагинална сухота.
Основни групи медикаменти:
1. Ароматазни инхибитори (АИ): медикаменти, които инхибират ензима ароматаза, който конвертира
циркулиращите андрогени в естрогени (процес
осъществяван в яйчниците и в други тъкани), което води до редукция на нивата на естроген. Поради
това АИ се прилагат основно при жени в менопауза, тъй като яйчниците при пременопаузалните пациентки продуцират количества ароматаза, която е
невъзможно да бъде ефективно инхибирана. АИ се
използват строго само при постменопаузален статус на пациентките. Ако се обсъжда употреба на
АИ при пременопаузални пациентки е необходима
овариална супресия, най-често това се постига с
приложение на GnRH аналог (около 3 седмици са
необходими от приложението на GnRH аналога

за постигане на постменопаузални нива на естрадиол и FSH, като е редно те да бъдат изследвани
преди началото на терапията с АИ и динамично
проследявани в хода ù). Anastrozole и letrozole са
нестероидни обратими АИ, exemestane е стероиден необратим АИ. НЛР: риск от инфаркт, ангина
пекторис, сърдечна недостатъчност, хиперхолестеролемия, загуба на костна плътност (препоръчва
се измерване на базово ниво преди начало на терапията с АИ и динамично проследяване), ставни
болки, промени в настроението, депресия.
2. Медикаменти, блокиращи ефекта на естрогена,
като по този начин възпрепятстват способността му да стимулира туморния растеж: Тъй като
се свързват към естрогенния рецептор SERMs
(selective ER modulators) могат потенциално не само
да блокират действието на естрогена (като възпрепятстват естрогена да се свърже към своя рецептор), но също така могат да имитират ефектите на
естрогена, в зависимост от това къде са експресирани рецепторите в тялото. Напр. tamoxifen блокира ефектите на естрогена в тъканите на млечните
жлези, но действа като естроген за матката и костите. SERMs са ефективни както при пременопаузални пациентки, така и при такива в менопауза.
НЛР: повишен риск за образуване на тромби, особено за белите дробеве и краката; инсулт; катаракти; рак на ендометриума и сарком на матката
(с оглед това се препоръчва ежегоден АГ преглед с
измерване дебелина на ендометриума, нормата на
маточната лигавица при постменопаузални жени е
до 5 мм); костна загуба при пременопаузални жени,
но без увеличен риск от фрактури; промени в настроението, депресия, загуба на либидо. При мъже
може да се наблюдават: главоболие, гадене, повръщане, кожен обрив, импотентност, загуба на либидо. Друг антиестроген е SERD (selective estrogen
receptor degrader) - fulvestrant (Faslodex), който
блокира по различен начин ефектите на естрогена.
Подобно на SERMs, fulvestrant се свързава с естрогенния рецептор (конкретно към мономерите, като
инхибира и рецепторната димеризация), и действа
като блокер на естрогена. Но за разлика от SERMs,
fulvestrant няма способност да имитира естрогена.
Поради тази причина се нарича чист антиестроген
(чист естроген-рецепторен антагонист). В допълнение, когато fulvestrant се свърже с естрогенния
рецептор, последният става таргет за деструкция.
НЛР: реакции на мястото на инжектиране, като
болка и/или възпаление; отклонения в стойности
на чернодробните ензими; гадене (повдигане); слабост, отпадналост; болки в ставите и в мускулите
и костите; горещи вълни; кожен обрив; алергични
реакции (реакции на свръхчувствителност), включително подуване на лицето, устните, езика и/или
гърлото; повишен риск за образуване на тромби;
хепатит.
3. Таргетни агенти (mTOR, CDK4/6-, PI3K-инхибитори) – не се прилагат самостоятелно, а в комби-

нация с медикаментите АИ или SERD, като с това
се цели преодоляване на първична или вторична
резистентност към ЕТ. Появата на CDK (cyclindependent kinase) 4/6 инхибиторите (CDK4/6i)
трансформира парадигмата на терапията на положителен за хормонален рецептор (HR+), отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален
растежен фактор (HER2-) метастатичен рак на
млечната жлеза (мРМЖ). Регистрирани и одобрени от FDA (US Food and Drug Administration) и
ЕМА (European Medicines Agency) са три CDK4/6i
до момента, а именно palbociclib (Ibrance, Pfizer,
New York, USA), ribociclib (Kisquali, Novartis, Basel,
Switzerland) и abemaciclib (Verzenio/ Verzenios, Eli
Lilly, Indianapolis, USA), които демонстрират много сходна клинична ефективност, оценена в проучванията PALOMA (palbociclib), MONALEESA
(ribociclib) and MONARCH (abemaciclib) при
мРМЖ. От тях по структура най-силно се различава abemaciclib, който на този етап е единственият
с данни от клинични изпитвания за самостоятелна активност, с ниска степен миелосупресия, позволяваща продължителното му дозиране. CDK4/6
инхибиторите предотвратяват фосфорилирането
на ретинобластом протеина (Rb), блокирайки прогресията на клетъчния цикъл от фаза G1 до фаза S
на клетъчното делене, което води до подтискане на
туморния растеж. Alpelisib е α-специфичен инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназата (PI3Kα)
от клас I. Мутации с придобиване на функция
(gain-of-function) в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), предизвикват
активиране на PI3Kα и AKT сигнализацията, клетъчна трансформация и образуване на тумори при
in vitro и in vivo модели. В клетъчни линии на рак
на гърдата alpelisib инхибира фосфорилирането на
таргети в низходящия път PI3K, включително AKT,
и показва активност в клетъчни линии, носещи
PIK3CA мутация.
Според стадия на заболяването ЕТ може да се приложи като:
1. Неоадювантна терапия:
При възрастни жени с локално авансирало заболяване
- стадии IIA (T2N0M0), IIB (T2N1M0, T3N0M0), и IIIA
(T3N1M0), и ER+ и/или PR+, които не могат да толерират ХТ или когато е необходимо да се отложи операцията, е възможно да се обсъди приложението на АИ
в продължение на 4-8 месеца, след което да се проведе
ново обсъждане на терапевтично поведение при мултидисциплинарна среща.
2. Адювантна терапия:
•

Терапия с анти-естроген като tamoxifen (за пре- и
постменопаузални пациентки) или с АИ (напр.
anastrozole, exemestane, или letrozole): Рандомизирани клинични изпитвания на 10 vs. 5 години
терапия с tamoxifen показват полза от лечението
с 10-годишна продължителност. От приключили
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рандомизирани клинични изпитвания на 10 vs. 5
години терапия с АИ има данни, че продължителност на терапията повече от 5 години с АИ няма
да доведе до значима разлика за пациентите с нисък риск, но тези с висок риск и повече позитивни лимфни възли могат да имат полза. От данни
от клинично изпитване MA-17 се показва полза
за 10годишен прием на letrozole над 5-годишния,
но всички пациенти в това изпитване преди това
са завършили 4–5 годишен прием на tamoxifen. Основната полза е била по отношение на намаляване
на риска от заболяване в другата гърда.
•

При пременопаузални пацинентки съществуват
следните възможни опции за провеждане на адювантна ЕТ:

•

Tamoxifen в продължение на 5 години.

•

При високорискови пациентки (напр. такива, наложили провеждане на адювантна ХТ) (базирано
основно на клинични изпитвания SOFT/TEXT) е
възможно супресия на яйчниците + tamoxifen или
АИ.

•

•

•

След 5 годишно лечение само с tamoxifen, пациентките трябва да получат допълнителна терапия въз
основа на менопаузалния си статус. Ако те са все
още пре- или перименопаузални, трябва да им се
предложи продължаване на приема на tamoxifen до
обща продължителност от 10 години. Ако са постменопаузални – трябва да им се предложи продължаване на tamoxifen до общa продължителност на
приема 10 години или преминаване към терапия с
АИ до обща продължителност на адювантната ЕТ
до 10 години.
При постменопаузални пациентки показани за
адювантна ЕТ: АИ – показват по-голяма полза при
жени в менопауза, отколкото tamoxifen. АИ могат
да бъдат прилагани директно до обща продължителност на приема от 10 години. Tamoxifen може
да се използва при постменопаузални пациентки
с контраиндикации за приложението на АИ или с
непоносимост към тях. Има данни (EudraCT 2005001212-44, NCT01064635) при постменопаузални
пациентки, лекувани с 2-3 години tamoxifen, при
които впоследствие терапията е продължена с 5
години letrozole, за сигнификантно и клинично
значимо подобрение на периода свободен от заболяване и общата преживяемост в сравнение с 2-3
годишна продължителност на приема на letrozole
(Extended therapy with letrozole as adjuvant treatment
of postmenopausal patients with early-stage breast
cancer: A randomised, phase III trial of the Gruppo
Italiano Mammella).
Особености: при пациентки с благоприятна хистология, напр. тубуларен и колоиден (желатинозен)
инвазивен РМЖ, който е ER+ и/или PR+ препоръката за адювантна ЕТ е при тумори с размер 1.0 cm
или с положителни лимфни възли. При ER+ и/или
PR+ и HER2(-) тумори: при N0 и размер на тумора
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≤0.5 cm, може да се обмисли ЕТ. За всички други
заболявания адювантната ХТ се препоръчва.
В метастатичен стадий:
При метастатичен ER+ и/или PR+ РМЖ терапевтичната стратегия се определя така:
•

при наличие на висцерална криза (наблюдава се
при близо 10-15%) се прилага първоначално химиотерапия, последвана от ЕТ.

•

При пациенти без висцерална криза се започва ЕТ.

•

CDK4/6 инхибиторите могат да се използват при
ендокринно наивни пациенти или при > 12 месеца от приключване на провежданата адювантна
терапия – в такъв случай CDK4/6 инхибиторът се
комбинира с АИ (letrozole). Ако прогресията на
заболяването е по време на ЕТ, се прилага CDK4/6
инхибитор + fulvestrant.

CDK4/6i в комбинация с ЕТ (backbone endocrine therapy
- в комбинация с АИ или в комбинация с fulvestrant)
значително повлияват периода свободен от прогресия
(PFS) в сравнение със самостоятелно приложение на
ЕТ при HR+, HER2- локално авансирал или мРМЖ и
са част от стандарта за терапия като 1-ва или 2-ра линия. При пре- или перименопаузални жени ЕТ трябва
да се комбинира с LHRH (luteinising hormone-releasing
hormone) агонист.
Alpelisib (Piqray) е одобрен за терапия на РМЖ, който
е HR(+) и HER2(-) и с наличие на мутация в PIK3CA
гена. Използва се в комбинация с fulvestrant за лечение
на постменопаузални жени и мъже, с авансирал или
метастатичен РМЖ след прогресия на заболяването
при предходно прилагане на ЕТ като монотерапия.
Препоръчителната доза е 300 mg alpelisib (2 x 150 mg
филмирани таблетки), приемана веднъж дневно, без
прекъсване. Piqray трябва да се приема непосредствено след хранене, приблизително по едно и също време
всеки ден. Препоръчителната доза fulvestrant е 500 mg,
приложена интрамускулно на ден 1, 15 и 29, и след това
веднъж месечно.
Най-чести НЛР свързани с alpelisib са: хипергликамия
(диабет и преддиабетният статус на изходно ниво,
ИТМ ≥30 на изходно ниво и изходната възраст ≥75
години са определени като рискови фактори за хипергликемия), обрив (с възможно профилактично приложение на перорални антихистаминови средства при
започване на лечението), диария и др.
Приблизително 10% от всички пациенти с РМЖ са с
HR+/HER2+ заболяване. В тези случаи е възможно
приложението на ЕТ в комбинация с анти-HER2 терапията, като ЕТ не бива да се пропуска (има данни
за неблагоприятен резултат при де-ескалиране на терапията при тези пациенти, напр. при по-кратка продължителност на ЕТ). При HR+/HER2+ авансирал
РМЖ могат да получават ЕТ плюс trastuzumab с или
без pertuzumab.

Lapatinib (Tykerb) е одобрен за употреба в комбинация с letrozole за терапия на HR+/HER2+ метастатичен
РМЖ при постменопаузални пациентки. Lapatinib е
малка молекула, инхибитор на HER2 и EGFR тирозин
киназите.
Вземането на решение за терапия изисква наличието
на достатъчно информация за оценка на плюсовете и
минусите. Няма единствен най-правилен начин за лечение на напреднал карцином, който да е подходящ за
всички пациенти.
Отворени остават въпросите за оптималната терапевтична последователност, както и за правилното лечение след прогресия на CDK4/6i. Бъдещи резултати от
провеждани в момента клинични изпитвания могат
да внесат яснота по тези въпроси, както и дали имат
място CDK4/6i в терапията на ранен РМЖ (в неоадювантен или адювантен план).
Последователната стратегия на приложение (1-ва
линия CDK4/6i + АИ, последвана от fulvestrant при
прогресия срещу моно-ET, последвана от fulvestrant +
CDK4/6i при прогресия) е обект на клинично проучване (SONIA).
Разработват се тъканни и/или серумни биомаркери,
които адекватно да селектират пациенти с очаквана
най-голяма полза от терапия с CDK4/6i + ET, и такива,
които могат да бъдат лекувани само с ЕТ. Пример за
това е високaта mRNA експресия на CCE1 (циклин Е1),
която e механизъм на резистентност към palbociclib.
Независимо дали прилагани като 1-ва линия лечение
или след прогресия на ЕТ (2-ра линия), CDK4/6i показват запазваща се полза в PFS, без значение от endocrine
backbone, менопаузален статус, клинични / патологични характеристики.
Какво да използваме след прогресия на CDK 4/6i?
На този етап има малко данни, които да ни насочат за
избор на последваща терапия след неизбежната прогресия на CDK4/6i. Възможен вариант е алтернативна
ЕТ или PIK3/AKT/mTOR инхибитори. Механизмите
на резистентност са различни, но мутациите в PIK3CA
и ESR1, придобити по време на терапията, са чести.
Активиращи мутации в PIK3CA се доказват при близо
35% от пациентите след прогресия на CDK4/6i, с възможност за таргетиране след одобрението на alpelisib
+ fulvestrant от FDA.
Exemestane/everolimus и ХТ изглежда също са ефективни след прогресия на CDK4/6i, въпреки че историческите данни са за полза сред CDK4/6i наивни пациенти. Оптимална е употребата на selective estrogen
downregulators (SERDs) след АИ, щом пациентите придобият ESR1 мутация.
В бъдеще туморна биопсия с генетично секвениране и
повторен биомаркерен анализ при CDK4/6i, ЕТ- резистентни пациенти, ще е необходима за определяне
на последващите терапевтични стратегии. Съществуват активни клинични изпитвания на CDK4/6i в

комбинация с ЕТ (everolimus + exemestane) след прогресия на друг CDK4/6i, отчитайки риска от кръстосана резистентност. До този момент няма препоръка да
се продължи терапията със същия или друг CDK4/6i
след прогресия на заболяването. Обещаващи нови медикаменти при резистентно на CDK4/6i заболяване са
в етап на проучвания като перорални SERDs, FGFR
антагонисти, имунотерапия.
Токсичност на CDK4/6i:
Различният профил на токсичност на CDK4/6i, който
най-често е предсказуем и поносим, вероятно се обяснява с разликата в силата на инхибиция на отделните
CDKs.
Препоръката е да се започне терапия с одобрените
дози без първоначална модификация, и в случай на
токсичност – да се следват насоките за корекция на
дозата. Пациентите трябва да знаят, че те най-вероятно ще извлекат същата по степен полза от лекарсвото,
дори и на по-ниската доза поради необходимост от редукция.
•

Неутропения

За разлика от наблюдаваната неутропения при ХТ,
CDK4/6i–свързаната неутропения е бързо обратима. Супресията на костния мозък индуцирана от
CDK4/6i е в резултат на обратим арест на клетъчния
цикъл чрез намаляване пролиферацията на хемопоетичните стволови клетки. Последната се възстановява след корекция на дозата или прекъсване на приема
на CDK4/6i. Това не се наблюдава при ХТ, при която
костният мозък е потиснат чрез апоптотична клетъчна смърт (необратим процес чрез увреждане на ДНК).
Освен това CDK4/6i–свързаната неутропения се характеризира и с липсата на панцитопения, по-ниска
степен на инфекции и не се налага приложение на
GCSF (granulocyte-colony stimulating factor), за разлика от ХТ-индуцираната неутропения. CDK4/6i–свързаната неутропения степен 3 / 4 се възстановява в
рамките на близо 7 дни (за palbociclib и fulvestrant по
данни от PALOMA-3), 12 дни за ribociclib, 11-15 дни за
abemaciclib след временно прекъсване на лечението и
се преценява необходимостта от корекция на дозата.
ХТ-индуцираната неутропения степен 4 обикновено
се наблюдава при повече от 1/3 от пациентите в рамките на първите 4 цикъла, с последваща фебрилна
неутропения до 23% и смъртност приблизително 5%.
В сравнение с нея CDK4/6i–свързаната неутропения
степен 4 и фебрилна неутропения са със сравнително
ниска честота в проучванията с употреба на CDK4/6i
(1,4% при ribociclib и palbociclib, при 0,9% от пациентите на abemaciclib). Освен това честотата на тази
неутропения намалява с всеки изминат цикъл, предполагайки, че не съществува кумулативна токсичност.
По-голямата CDK4 селективност на abemaciclib води
до близо 50% по-ниска честота на неутропения (за
всички степени) в сравнение с palbociclib и ribociclib.
За неутропения е съобщено често (45,1%), а за Степен
3 или 4 намаление на броя на неутрофилите при 28,2%
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от пациентите, получаващи abemaciclib в комбинация
с АИ или fulvestrant. Препоръчва се коригиране на дозата при пациенти, развиващи Степен 3 или 4 неутропения. Много по-ниската честота на наблюдавана неутропения при abemaciclib позволява приложението му
в непрекъснат прием без нуждата от терапевтична пауза за възстановяване на показателите. За сравнение,
при palbociclib и ribociclib в близо 58% от пациентите
се наблюдава степен 3 / 4 неутропения като нежелана
реакция. Това е причина за прилагането им на интервали (3 weeks on/ 1 week off ).
•

Диария

Стомашно-чревните CDK4/6i-свързани нежелани реакции са гадене, повръщане и диария.
При терапия с palbociclib (всички степени диария 27,3%) и ribociclib тази токсичност се наблюдава в
ниска степен.
В сравнение с тях, при abemaciclib се отчита един
различен профил на стомашно-чревна токсичност с
по-висока честота на степен 3 диария. Този факт частично може да се обясни с допълнителната активност
на abemaciclib срещу CDK9.
Диарията е най-често съобщената нежелана реакция
във всички степени при 84,6% от пациентите, степен
3 - 11,7%, степен 4 – 0%. Честотата е най-висока през
първия месец на лечение с abemaciclib и е по-ниска
след това. В рамките на проучванията медианата на
времето до появата на диария е приблизително 6 до 8
дни, а медианата на продължителността на диарията
е 9 до 12 дни (Степен 2) и 6 до 8 дни (Степен 3). Диарията трябва да се третира още в началото с хидратация и промени в диетата, стига да няма признаци на
инфекция. Тя се овладява до изходното състояние или
до по-ниска степен с поддържащо лечение, като лоперамид и/или коригиране на дозата и сигнификантно
намалява диарията степен 3 / 4 след цикъл 4 и 5. В проучването MONARCH-3 е препоръчвано прекъсване
на приема на abemaciclib до овладяване на диарията
до степен 1. В проучването MONARCH-1, включващ
употреба на abemaciclib като монотерапия, диария се
наблюдава при 90% от пациентите, най-често в рамките на първата седмица от началото на терапията и е
довела до редукция на дозата при 21% от пациентите.
Гаденето и повръщането се таргетират при необходимост с обичайните антиеметици (metoclopramide,
serotonin 5-HT3 antagonists), като се има предвид риска
от удължаване на QTc при ribociclib и изписването на
симптоматична терапия (напр. i.v. ондансетрон също
удължава QTc).
•

Удължаване на QT интервала

Дългият QT синдром (LQTS) е състояние на сърдечен
ритъм, който потенциално може да предизвика летални ритъмно-проводни нарушения. Удължаването на
QTc може да бъде разграничено в 3 клиничнo значими
категории. За мъже, съответните стойностите са: при
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по-малки от 430 ms (нормален), 430–450 ms (гранични)
и повече от 450 ms (удължен); и за жени – по-малки от
450 ms (нормален), 450–470 ms (гранични), и повече от
470 ms (удължен).
Ефектът на abemaciclib върху QTcF интервала е оценен
при 144 пациенти с авансирал рак. Не е установена
значима промяна (т.е., >20 ms) в QTcF интервала при
средната наблюдавана максимална концентрация.
Ефектът на palbociclib върху QT интервала, коригиран
спрямо сърдечната честота (QTc), е оценен чрез ЕКГ
за измерване на промяната от изходно ниво и съответните фармакокинетични данни при 77 пациенти с
авансирал рак на гърдата. Palbociclib също не удължава QTc до каквато и да е клинично значима степен при
препоръчителната доза от 125 mg дневно.
За сравнение, при ribociclib от данните от
MONALEESA-7 се наблюдава удължаване на QTcF интервала >60 msec спрямо изходното ниво при 14/87
(16,1%) от пациентите, получаващи ribociclib плюс
тамоксифен, и при 18/245 (7,3%) от пациентите, получаващи ribociclib плюс нестероиден АИ (НСАИ). Не
се препоръчва ribociclib да се използва в комбинация
с tamoxifen, тъй като последният се приема за медикамент, който може да предизвика удължаване на QT,
когато се прилага в комбинация с други лекарства
удължаващи QT. Ribociclib удължава QT интервала по
концентрация-зависим начин и не бива да се прилага
при пациенти с риск от развитие на удължен QTc.
•

Увеличаване на чернодробните ензими

Друга нежелана реакция при ЕТ + CDK4/6i - базирана
терапевтична комбинация е асимптомно увеличване
на ALT и AST. При PALOMA-3 увеличаване на ALT
степен 3 се наблюава в 3%, при MONALEESA-2 увеличаване на ALT и AST степен 3/4 се наблюдава съответно в 9.3% and 5.7%. По данни от MONARCH-3, увеличаванe на ALT степен 3 и степен 4 са наблюдавани
съответно в 5.8 % и 0.6%, увеличаване на AST степен 3
в 3.8% и няма наблюдавана степен 4. Най-често това са
отделни асимптоматични случаи, обратими при корекция на дозата.
•

Влияние върху нивото на креатинин

Abemaciclib води до повишение на серумния креатинин при 98,3% от пациентите (въз основа на лабораторните данни), като при 1,9% степен 3 или 4. При
пациентите, получаващи АИ или fulvestrant като монотерапия, 78,4% съобщават повишение на серумния
креатинин (всички лабораторни степени). Установено
е, че abemaciclib увеличава серумния креатинин поради on-target effect с компетитивно инхибиране на
транспортери на тубулната му секреция (OCT, MATE1,
MATE2-K, използвани за секреция и на метформин)
без да се засяга гломерулната функция. В клинични
проучвания, повишението на серумния креатинин се
наблюдава в рамките на първия месец от приема на
abemaciclib, остава повишен и стабилен по време на
периода на лечение, обратимо намалява при преуста-

новяване на лечението до базовото ниво и не се придружава от промени в бъбречната функция.
•

Венозен тромбоемболизъм

От PALOMA-3 има данни за наблюдавани такива събития при 2% от пациентите. Докладват се единични
случаи след прием на palbociclib и ribociclib. По данни
от MONARCH-3 са регистрирани повече събития на
венозна тромбоемболия в рамото abemaciclib/НСАИ,
с честота на всички степени 5,3%. Следователно пациентите трябва да бъдат мониторирани за признаци и
симптоми на венозна емболия, като типични симптоми са задух, хипоксия, гръдна болка, тахипнея, тахикардия.
•

Алопеция

Алопецията е възможен страничен ефект и за трита CDK4/6i. В PALOMA-2 възможността за поява на
алопеция във всяка степен 1/2 е била 32,9% в рамото
на комбинация в сравнение с 15,8% само за letrozole.
В PALOMA-3, повече от два пъти по-висок процент на
алопеция е наблюдаван при рамото с CDK4/6i (14,8%
срещу 5,8%). В MONARCH-2 15% от пациентите на
комбинацията на abemaciclib + fulvestrant са получили степен на алопеция 1/2 в сравнение с 1,8% в рамото
само с fulvestrant. В MONARCH-3 алопецията се е появила при 26,6% за всички степени и 1.6% за степен 2
при комбинацията на abemaciclib + НСАИ в сравнение с 10.6% в рамoто само с НСАИ. В MONALEESA-2
алопеция се наблюдава при 33.2% срещу 15.5% в рамото на комбинацията с ribociclib + letrozole срещу
само letrozole. Следователно пациентите трябва да бъдат информирани за възможността за поне два пъти
по-висока честота на алопеция степен 1/2.
Лекарствено взаимодействие на Palbociclib (Ibrance)
с PPIs (широко използвани са при пациенти със злокачествени заболявания за контрол на ХТ-свързаните стомашно-чревни НЛР). Palbociclib е с pH-зависима разтворимост. Пациентите с РМЖ, лекувани
с palbociclib и PPIs имат сигнификантно по-кратък
период свободен от прогресия (PFS). Препоръчва се
изписването на PPI с повишено внимание и за много
кратък период при тези пациенти, или приложението на H2-антагонисти (Drug-drug interactions between
palbociclib and proton pump inhibitors may significantly
affect clinical outcome of metastatic breast cancer patients
M. Del Re).
При наличие на костни метастази:
РМЖ най-често метастазира в костите. Последните се
явяват единствена локализация на метастатично ангажиране при близо 40% от пациентите, диагностицирани с метастатичен РМЖ, като това са най-често ER (+)
тумори с основно засягане на аксиалния скелет.
Терапевтичният подход при костни метастази от РМЖ
е базиран основно на системната терапия, като допълнително могат да влезнат в съображение:
1. Лъчелечение

2. Оперативно лечение
3. Прилагане на медикаменти, таргетиращи костта
(бифосфонати, denosumab)
4. Метаболитно лечение (Sr-89) – в миналото
За превенция на костни метастази:
Съществува хипотезата, че микросредатата на костта
е от ключова роля за развитието на костни метастази с инвазия на костта или липсата на такова от т.нар.
дисеминирани туморни клетки в костния мозък (дремещи туморни клетки) при РМЖ. По аналогия с целта
на приложение на таргетиращите костта медикаменти при мРМЖ (когато целят заздравяване на костта
чрез инхибиране на остеокластите), колкото костта е
по-здрава, толкова по-малка е вероятността да е уязвима и да се развият костни метастази.
Начини да се увеличи здравината на костта и съответно да се намали възможността за пролиферация
на „дремещите“ ракови клетки при употреба на ЕТ (с
възможна увеличена костна загуба) са:
1. Медикаменти, таргетиращи костта и прием на калций и витамин Д
2. Движение – ходене, танци, упражнения с тежести
3. Общи мерки – прекратяване на тютюнопушенето,
внимателно титриране на прилагани кортикостероиди, мониториране на костната минерална плътност
Бифосфонатите намират приложение при пациентки с
ER (+) тумори, лекувани с ЕТ в случаите:
– При постменопаузални жени с ранен РМЖ – цел
на приложението на бифосфонат в този случай
е да се превантира развитие на костни лезии (в
случаите на преметастатични пациенти) . Медикаментите, таргетиращи костта имат двойна
функция в контекста на ранен РМЖ – инхибиция
на потенциални костни метастази и превенция
на свързаната с терапията костна загуба. Последната индикация е основна цел при пациентите с
междинен към висок риск от рецидив на заболяването.
– Адювантното приложение на бифосфонат (IV
zoledronate или p.o. clodronate или ibandronate)
се препоръчва при постменопаузални жени или
пременопаузални, лекувани с GnRH аналози (gonadotropin-releasing hormone ) при ранен РМЖ,
оценен като със значителен риск от рецидив.
– Лечението трябва да бъде започната заедно с нео/
адювантната ХТ (когато е показана) и след това
прилагано на всеки 6 месеца в продължение на
2-5 години.
– Бифосфонати не се препоръчват като модифициращи заболяването агенти при пременопаузални
жени (неполучаващи терапия с GnRH аналози)
при ранен РМЖ.
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Изследванията на модифициращите заболяването
ефекти на denosumab при ранен РМЖ имат смесени
резултати в посока, че няма ефект върху преживяемостта и не се препоръчва приложението за превенция на костни метастази.
В основата на свързаната с терапията на злокачественото заболяване костна загуба (CTIBL - Cancer
treatment-induced bone loss) е дефицитът на естроген,
ускоряващ костната загуба, поради което при пациентките на естроген депривационна терапия, потискаща естрогенната продукция, се наблюдава ускорена
костна загуба и увеличена честота на фрактурите.
При пременопаузални жени, лечението може да индуцира преждевременна менопауза или да бъде специално насочено към потискане на яйчниковата функция.
Цитотоксичната ХТ също може да има директен негативен ефект върху костния метаболизъм.
Рисковите фактори за остеопороза-свързани фрактури не са ясно дефинирани, като настоящият инструмент за оценка на риска от фрактури не адресира точно риска, свързан с терапията при пременопаузални
жени, особено на възраст < 35 години.
Жени с РМЖ, получаващи АИ или с потискане на яйчниковата функция (OFS, ovarian function suppression)
трябва да бъдат изследвани за определяне на риска от
фрактури въз основа на клинични рискови фактори и
измерване на костна минерална плътност (чрез двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA).
Пременопаузалните жени трябва да бъдат информирани за потенциалния риск от костна загуба преди започване на противоракова терапия.
Всички пациенти, получаващи терапия, за която има
данни негативно да повлиява костната здравина трябва да бъдат посъветвани да намалят приема на алкохол, да приемат богата на калций храна, да имат умерени по тежест тренировки (с упражнения чрез съпротивление и с тежести) и да приемат 1,000–2,000 единици витамин Д всеки ден. Ако богатата на калций диета
не е достатъчна да осигури прием на 1,000–1,200мг
калций дневно, може да се приема хранителна добавка, съдържаща 500-1,000мг калций. Калцият е ключов
минерал за костта, увеличаващ костната здравина, а
витамин Д подобрява отлагането на калций в костите, увеличава абсорбцията на калция от храната чрез
бъбреците и ГИТ. Ниските нива на калций и витамин
Д увеличават активността на остеокластите и костната
деструкция, за да повишат нивата на калций в кръвта.
Клетките на костта отлагат повече калций в костта,
когато получават сигнал от механични сили (при ходене, носене на тежести). За костната здравина е важно и
преустановяване на тютюнопушенето и мониториране
на функцията на щитовидната жлеза.
При постменопаузални жени таргетиращите костта
агенти се препоръчват, ако има ≥2 рискови фактора за
фрактура, скор на измерена костна минерална плътност < - 2 или годишна костна загуба на фона на терапията е потвърдено да надвишава 5%.
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Възобновяване на костното разграждане след терапия
с denosumab (т.нар. Rebound Phenomenon): съществува потенциален риск от понижаване на костната
минерална плътност и увеличаване на фрактурите
на прешлени след преустановяване на терапията с
denosumab при пациенти с или без костни метастази.
Препоръчва се лечение с бифосфонат, ако denosumab е
бил прекъснат за повече от 6 месеца (напр. еднократно
4мг zoledronate ).
HER 2 позитивен РМЖ
HER 2 протеинът е член на семейството тирозин-киназни рецептори на епидермалния растежен фактор/
Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR, ErbB/. HER
семейството се състои от 4 структурно подобни трансмембранни рецептора, най-често обозначавани като
HER 1 , HER 2, HER 3 и HER 4. HER рецепторите имат
роля за активирането на клетъчния цикъл, пролиферацията и диференциацията на клетките. Освен със
засилено клетъчно делене свръхекспресията на HER
2 се характеризира с потисната апоптоза, засилена
способност за миграция/инвазия в лимфните възли/
и ангиогенеза. HER 2 рецептора допълнително може
да взаимодейства с рецептори извън HER семейството, което води до резистентност към лечение, епително-мезенхимална трансформация и образуване на ракови стволови клетки /BCSC/.
Активацията на HER рецепторите зависи най-вече от
тяхната хомо-или хетеродимеризация .На свой ред
димеризацията изисква свързване с лиганд. HER 2 е
уникален с това , че за разлика от другите HER рецептори той не изисква лиганд , за да взаимодейства с тях.
Това на практика го превръща в основния регулатор
на активността на HER семейството. Зависимостта от
лиганди на HER 1, HER 3 и HER 4 означава, че тяхната свръхекспресия не е перспективна стратегия за
туморите. Ето защо генът, който редица видове тумори свръхекспресират е HER 2/Neu. HER 2 е протоонкоген, който чрез генна амплификация се превръща в активен онкоген. HER 2 генът почти винаги е
амплифициран при HER 2 позитивен РМЖ и затова
един от начините да се установи HER 2 статусът при
РМЖ е чрез количествено измерване на този ген с insitu хибридизация. Хетеродимерите на HER 2 рецептора с другите членове на семейството му активират
повече сигнални пътища, отколкото се повлияват от
хомодимерите. Най-съществен за туморогенезата и
агресивото поведеие на HER 2 позитивните тумори
е хетеродимера HER 2/HER 3, като на практика тази
комбинация е предпочитаната от РМЖ. HER хетеродимерите активират няколко сигнални пътища, като
водят до активиране на клетъчния цикъл, пролиферация и анормална способност за оцеляване. Най-важните сред тях са:
-phosphatidylinositol-3 kinase/PIK3K/.
-mitogen-activated protein kinase/extracellular signalregulated kinases /MAPK / ERK ½ /.
-signal transducer and activator of transcription /STAT/.
-phospholipase C/PLC/.

Схема 1 - HER рецептори и сигнални пътища.

HER 2 позитивните тумори като цяло са по-агресивни и се характеризират с:
-по-голям размер.
-по-ниска степен на диференциация.
-по-слаб терапевтичен отговор.
-по-краткотраен терапевтичен отговор.
-повишен риск от рецидив.
-по-малка преживяемост.
Дори при РМЖ в начален стадий с размер до 1 см и негативен нодален статус /Т1а,в N 0 М 0/ , HER 2 позитивния
статус определя около 2,7 пъти по-висок риск от рецидив спрямо отрицателния. Вероятността за късен рецидив
при HER 2 позитивните е 5 пъти по-висока, а 5 годишната преживяемост без рецидив е 10,8% по-ниска.
Степента на експресията на HER 2 е предиктивен фактор за приложението и ефекта на анти HER 2 таргетирана
терапия, а в някои случаи и за избора на хормонална и/или химиотерапия. Потискането на HER 2 рецептора има
доказан клиничен ефект и се ползва рутинно като неоадювантна или адювантна системна терапия при HER 2
позитивен ранен РМЖ, а също така като терапия от първа и последващи линии при HER 2 метастазирал РМЖ.
Нео/Адювантна ХТ-в неоадювантен план3-4 курса ЕС- Епирубицин 90 мг/м2 и. в. , 1 ден +
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Циклофосфамид 600 мг/м2 и.в. , 1 ден , повторение
на 21 дни,

-като трета линия-тукатиниб + капецитабин + херцeптин.

последвани от 3-4 курса ТНР -

Тукатиниб е представител на малките молекули ХЕР2
инхибитори-необратим , получил вече одобрение от
FDA и ЕМА.

Доцетаксел 75 мг/м2 и.в. ,1 ден +
Херцептин 600 мг s.c. , фиксирана доза, 1 ден +
Перджета 840 мг насищаща доза / 420 мг и.в. подържаща доза , 1 ден, повторение през 21 дни.
Терапевтичният отговор се оценява след 4 курса. При
прогресия на първично операбилен тумор в хода на
НАХТ се преминава към следваща линия .
HER 2 позитивен РМЖ в клиничен стадий Т1 N 0, потвърден след операция като рТ 1 рN 0, трябва да получи деескалирана адювантна терапия с 12 цикъла седмичен Паклитаксел 80 мг/м2 плюс трастузумаб за 1 година. При рТ>2 или р N + се прибавя и пертузумаб за 1
година. При случаи с пълен патологичен отговор рСR
, дефиниран като урТ0/is и урN 0, се препоръчва продължаване на терапията с анти HER 2 антитела до завършване на 1 година. При пациенти с рСRР и N 0 преди и след неодювантната системна терапия, трастузумаб монотерапия може да е достатъчна. При пациенти
с N + преди НАХТ се препоръчва двойна анти-HER
2 блокада с трастузумаб и пертузумаб, въпреки рСR.
Пациентите с остатъчно инвазивно заболяване в МЖ
или лифните възли, след оптимална НАХТ, включително таксан и поне трастузумаб в продължение на
9 седмици, трябва да получат 14 цикъла трастузумаб
емтанзин-3,6 мг/м2 и.в. /Т-DМ1/на 21 дни, като адювантно лечение.
Метастатичен HER 2+ РМЖ-голямото предизвикателство за онколозите е лечението на метастатичния
HER 2 позитивен РМЖ, като през последните години
сме свидетели на промени в парадигмите , с навлизането в практиката на нови лечебни средства-малки молекули HER инхибитори, ново поколение анти- HER 2
антитяло и конюгати антитяло-химиотерапевтик.
Клиничното проучване CLEOPATRA- трета фаза за
добавяне на пертузумаб като първа линия недвусмислено показа предимствата на схемата ТНР /Доцетаксел
+ Херцептин + Перджета/, като медианата на PFS е 18,5
месеца срещу 12,4 месеца в рамото с ТН /Доцетаксел +
Херцептин + плацебо /. Препоръчват се 6-8 курса ТНР
при ХР+ и ХР- тумори. При постигане на резултат -1718 цикъла Н/Р.
Проучването PERTAIN, проведено при пациенти с
ХР+ и HER 2 позитивен метастатичен или локално-авансирал РМЖ, сравнява АI + Н+ Р срещу Н + АI
, като медианата на PFS за първото рамо е 19 месеца и
ОS от близо 60 месеца, срещу 16 месеца и 57 месеца ОS
във второто рамо.
И така при ХР негативни тумори като първа линия-ТНР;
-като втора линия-трастузумаб емтанзин/Т-DМ1/;
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-като четвърта линия-trastuzumab deruxtecan/
Enhertu/-конюгат антитяло с топоизомеразен инхибитор I , получил одобрение от FDA и ЕМА.
-като възможна следваща линия на лечение-капецитабин + нератиниб /необратим пан-ХЕР инхибитор ; лапатиниб-обратим HER 1 / HER 2 инхибитор + херцептин или ХТ /капецитабин, винорелбин, паклитаксел /
с херцептин.
При ХР позитивни метастатични тумори-като първа линия освен ТНР е възможността за ЕТ+
Н/Р/.
-като втора линия-след ТНР- Т-DМ1 или ЕТ+ Н.
-като трета линия-тукатиниб + капецитабин + херцeптин.
-като четвърта линия-конюгат антитяло-топоизомеразен инхибитор I /Enhertu/.
-следващи линии- ЕТ + херцептин +/- лапатиниб;
капецитабин + нератиниб или ХТ /винорелбин, капецитабин, паклитаксел/ с херцептин.
Въз основа на резултатите от фаза 3 проучването
SOPHIA , на 16.12.20 година FDA издаде одобрение
за приложението на маргетуксимаб /Margenza/ ,второ поколение анти- HER 2 антитяло в комбинация с
химиотерапия /капецитабин, ерибулин, гемцитабин и
винорелбин /, като трета линия на лечение при HER 2
+ тумори на МЖ. Лечението с маргетуксимаб е намалило риска от прогресиране на болестта или смърт с
24 % , в сравнение с рамото с трастузумаб + химиотерапия.
Най-често прилаганите понастоящем схеми при
HER2-положителни метастазирали или локално-авансирали пациенти:
-Docetaxel-75 mg/m2 i.v. 1 d +
Trastuzumab-600 mg s.c. , 1 d +
Pertuzumab-840 mg i.v. насищане /420 mg i.v. , 1 d. Повторение през 21 дни.
-Paclitaxel-175 mg/m2 i.v. , 1 d +
Trastuzumab-600mg s.c. , 1 d .
Повторение през 21 дни.
-Docetaxel-75 mg/m2 i.v.,1 d +
Trastuzumab-600 mg s.c. ,1 d.
Повторение през 21 дни.

-Vinorelbin-30 mg/m2 i.v. ,1 , 8 , 15 ден, или 1 и 8 ден
+ Trastuzumab-600 mg s.c.на 21 дни.

ТРОЙНО НЕГАТИВНИ ТУМОРИ НА МЛЕЧНА
ЖЛЕЗА

Capecitabin-2000 mg/m2 p.o. , 1-14 d.

В клиничната практика ранният стадий на рака на
млечната жлеза (РМЖ) се разделя на подгрупи въз
основа на експресията на рецепторите на естрогенен
(ER), прогестерон (PR) и HER2. Туморите са класифицирани като ER и/или PR позитивни и HER2 негативни, ER позитивни/негативни и HER2 позитивни, или
тройно негативни (triple-negative breast cancer, TNBC),
a 4-те съответни молекулярни подтипа са: (1)

-Lapatinib-1500 mg p.o. дневно + Letrozol-2,5 mg дневно.

Luminal A

-Lapatinib-1000 mg p.o. дневно +

Luminal B, като при близо 40% от този подтип се доказва HER2+ (luminal HER2)

-Capecitabin-2500 mg/m2 p.o. , 1-14 ден +
Trastuzumab-600 mg s.c. на 21 дни.
При прогресия в хода на лечение с трастузумаб-Lapatinib-1250 mg p.o. , 1-21 ден +

Trastuzumab 600 mg s.c.- на 21 дни.
След прогресия от две или повече линии анти-HER
2 терапии се преминава на трастузумаб емтанзин-3,6
мг/кг и.в. Повторение на 21 дни.
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HER2 enriched
Basal-like
Тези категории имат решаващо значение за последващата системна терапия. Почти всички ER позитивни
тумори ще са кандидати за адювантна ендокринна терапия (ЕТ), докато мнозинството от TNBC ще са показани за адювантна ХТ (химиотерапия), тъй като не
експресират съответните таргетни рецептори.
Исторически 1% е била границата на експресия на
ER, за да обясни препоръчваната ЕТ, като това остава противоречиво. Данни от изпивания предполагат,
че тумори с 1 до 9% ИХХ експресия на ER (наричани
още ER low positive, кореспондират на 2% от всички ER
позитивни тумори на гърдата), имат по-неблагоприятна прогноза в сравнениие с ER позитивните тумори с
експресия > 10%, често имат и генетичен подпис подобен на TNBC и сходно с него отговарят на неоадювантна ХТ. Друго голямо ретроспективно проучване
предполага, че резултатите при тумори с експресия на
ER 1-9% са междинни на тези с ER отрицателна и ER
позитивна > 10% експресия. (2)
През последните години вследстие получените резултати от рандомизирани клинични проучвания се достигна до развитие в терапията на TNBC с обновяване
на терапевтичните стандарти.
Епидемиология: 15-20 % от болните с РМЖ са диагностицирани с TNBC.
5-10% от случаите на РМЖ са свързани със специфични наследствени герминативни мутации, като сред тях
при почти 20% от болните с TNBC са патологичните
герминативни варианти на мутациите на BRCA1 и
BRCA2 гените (16% BRCA1; 4% BRCA2), като в сравнение тази честота е 5% при nonTNBC. Жените носителки на BRCA1 и BRCA2 имат съответно 57-60% и 4955% доживотен риск от развитие на РМЖ. В сравнение със спорадичните случаи, BRCA1/2 асоциираният
РМЖ се наблюдава при по-млади пациентки, често е
по-ниско диференциран и в случаите на BRCA1 мутация е TNBC, при BRCA2 – свързаният е с биомаркерна
експресия подобна на тази на спорадичните случаи на
РМЖ. (1)
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TNBC може да засегне всяка възрастова група, като срямо възрастта има разлика в хистологията – по-младите
жени имат по-висока честота на basal или BRCA-асоцииран TNBC, докато по-възрастните жени имат по-висока
честота на apocrine, normal-like и на редките подтипове невроендокринен TNBC.
Данни от проучване в САЩ показват, че по-младите жени с африкански и испански произход имат по-висок риск
от TNBC, като при афро-американките се наблюдава по-лоша прогноза отколкото сред другите етнически групи.
Според NCCN генетично изследване за наследствен РМЖ трябва да се препоръчва на всички пациентки с TNBC,
които са по-млади от 60год. (1)
Мнозинството (близо 70%) от TNBC са с basal-like генна експресия (TNBC понякога се ползва като сурогатен
термин на basal-like, повечето basal-like тумори (50-77%) са TNBC), като се включват и някои особени хистологични подтипове като: карцинома с богата лимфоцитна строма (т.нар. медуларен), secretory carcinoma, low-grade
metaplastic carcinoma, adenoid cystic. (3)
TNBC обхваща силно хетерогенна група тумори, често с различаваща се прогноза на отделните хистологични
варианти. Някои подтипове TNBC са много агресивни и с лоша прогноза, докато други имат много подобна или
по-добра прогноза от HR+ (hormone receptor positive) РМЖ.
При хистологичното изследване на TNBC голяма част от случаите попадат в категориите на secretory cell carcinoma
или adenoid cystic тип (като и двата се приемат за по-малко агресивни); медуларните тумори и ниско диференцирани инвазивни дуктални карциноми G3 без специфичен подтип; и силно агресивните метастатични тумори.
Редки форми на TNBC са apocrine и squamous carcinoma. Инфламаторният РМЖ често е тройно негативен.

TNBC може да се подраздели на 6 субтипа: basal-like (BL1 and BL2), mesenchymal (M), mesenchymal stem-like
(MSL), immunomodulatory (IM), и luminal androgen receptor (LAR), и една неуточнена група (UNS). Алтернативна
класификация идентифицира 4 стабилни подтипа на TNBC: BL1 и BL2, M и LAR. (1)
Въпреки че мутациите в единични гени не са индивидуално предиктивни, пациентите с TNBC- носители на мутации в гени на андрогенния рецептор (AR) и FOXA1 сигналните пътища, са много по-чувствителни към ХТ.
Мутациите на AR/FOXA1 се явяват нов маркер за идентифициране на химиочувствителните TNBC пациенти,
които биха имали полза от настоящия стандарт на терапия. Мутациите, които намаляват нивата на функционалните BRCA1 или BRCA2 RNA са свързани със значима полза по отношение на преживяемостта. Този BRCA
deficience подпис определя нов, високо химиочувствителен подтип на TNBC. BRCA-deficient TNBC тумори имат
по-високо ниво на клонален мутационен товар, дефиниран като повече клонални тумори с по-восок брой мутации на клон, и също се свързват с по-високо ниво на имунна активация, което може да обясни тяхната по-висока
химиочувствителност. (8)
TNBC има модел на прогресия на заболяването, много по-различен от този при HR+ РМЖ: рискът от прогресия
е много по-висок за първите 3-5 години, след които рязко спада и дори значително под този за HR+ РМЖ. С оп-
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тимална терапия 20-годишната преживяемост е много
близка до тази на HR+ РМЖ.

при високо-рискова група с N(+)TNBC, която може
да има полза от много ранно начало на АХТ(≤30 дни
след операцията). По-дълго отлагане на АХТ (60дни)
се свързва с по-лоша преживяемост при пациенти с
TNBC. (6)
Пациентите с TNBC трябва да получат АХТ, с възможно изключение на ниско рисковите „специални хистологични подтипове“ като secretory или adenoid cystic
carcinomas или много ранните тумори (T1aN0).
Следоперативно ЛЛ – при всички случаи на BCS, и
след МЕ при високо рискови пациенти: R1, N+, Т3-4.
Неоадювантна ХТ (НАХТ):
С оглед химиочувствителността на TNBC е възможно
провеждане на НАХТ, след което извършване на BCS
(при близо 10-15% от случаите вече е възможно осъществяване на BCS след приложената НАХТ).

Терапия на доказан чрез биопсия TNBC – според различните стадии:
1. Ранен TNBC:
1. Хирургия – варианти на интервенция (избира се
въз основа на TNM стадия, sentinel lymph node biopsy,
SLNB, axillary lymph node dissection, ALND )
- BCS (breast-conserving surgery)
- ME (mastectomy)
- Bilateral ME: при носителките на BRCA РМЖ често е
билатерален и мултицентричен.
Важно е да се коментира, че риск-редуциращата МЕ не
елиминира напълно риска от развитие на РМЖ с болните и техни близки, които обмислят интервенцията;
винаги има остатъчен риск около 5%, който се свързва
с възможността за наличие на остатъчна тъкан от жлезата или наличие на ектопична тъкан на гърдата. Препоръката за за риск-редуцираща интервенция, оптимицираща онкологичните и естетични резултати е nipple
sparing mastectomy с незабавна реконструкция. (5)
2. Адювантна терапия:
В засивимост от TNM стадия на заболяването стандарт при ранен стадий е да се прилага след хирургичната резекция последваща адювантна ХТ (АХТ) (при
инвазивен дуктален карцином) +/- лъчелечение (ЛЛ).
• при TNBC с N(-) и тумор ≤ 0.5 см е възможно да не се
препоръча АХТ;

Подходящи за този лечебен подход са тумори сТ≥2
/ сN≥1 (NCCN) (възможно е да се обмисли и при
по-малки тумори, когато се палпират и са клинично
мерими, за да може да се мониторира отговорът на заболяването по време на терапията). Така се получават
важни данни за индивидуалната чувствителност и отговор на заболяването към прилаганата терапия при
конкретния пациент, води и до по-добри цялостни
резултати.
Най-често използваните в неоадювантен план схеми,
са и тези, които се препоръчват в адювантен план –
последователно приложение на антрациклин-таксан
базирана ХТ. Щом се прилага НАХТ, препоръката е
всички от предварително планирания брой курсове да
бъдат приложени предоперативно. (3)
TNBC най-общо отговаря на прилаганата ХТ. В някои
случаи обаче ранният пълен отговор не корелила с общата преживяемост. Това прави изключително трудно
и сложно да се намери оптималната ХТ схема.
Възможността, която осигурава НАХТ с последваща
оценка на патологичния отговор е значима за прогнозата с оглед данните за най-силна корелация при
TNBC между патологичния отговор (рR) и дългосрочната преживяемост.
Експерименти показват, че клетките с BRCA1-дефицит имат увеличена чувствителност към платина. Раковите клетки с BRCA1 мутация имат дефект в HRR
(homologous recombination-based repair), водещ до
двойноверижни разкъсвания на ДНК и вследствие на
това тези клетки са силно чуствителни на алкилиращи
агенти, конкретно като платината. (7)

Адювантната ХТ

От данни от метаанализ приложението в неоадювантен
план на платина-базирана ХТ (GeparSixto, Brightness)
води до увеличаване на степента на pCR (pathological
complete response) от 37.0% на 52.1% (OR 1.96, 95%CI
1.46–2.62, P <0.001), но това са данни от приложение
на Carboplatin в неоадювантен план с оценка на pCR
и не на дългосрочната преживяемост, които в бъдеще се очакват и на този етап дългосрочните резултати остават неизвестни (Poggio F et al, Ann Oncol2018
survival outcomes). По данни от клинични проучвания
GeparSixto и BrighTNess BRCA – асоциираният TNBC
има по-висок процент pCR, който обаче не се подобрява от приложението на carboplatin.

Най-общо препоръките на ЕСМО за приложение на
АХТ е тя да бъде започната в рамките на 3-6 седмици
след операцията. За пациентите с TNBC АХТ трябва да
започне скоро след операцията. Особено важно е това

ЕСМО препоръчва да се обмисли добавянето на платина към терапевтичната схема при пациенти с TNBC
и/или с патологични BRCA1/2 мутации. Тъй като
BRCA1-асоциираният TNBC е изключително чувстви-

• при размер на тумора 0.6см до 1 см с N(-) се обсъжда
АХТ (мултидисциплинарен онкокомитет, както и с пациента - решението трябва да е споделено, евентуално
изследване и Ki67, фамилна и лична анамнеза);
• при тумори > 1 см или с N(+) заболяване се препоръчва АХТ.
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телен към ХТ, включваща платина базирани агенти и
таксани.
Рутинната употреба на платинови агенти като част от
НАХТ за TNBC не се препоръчва за повечето пациенти (вкл. за носителите на BRCA мутация), но може
да се обмисли при селектирани пациенти (такива, при
които е необходимо постигането на по-добър локален контрол). Употребата на carboplin в неоадювантен
план се свързва с увеличена токсичност от терапията
(миелосупресия, риск от стерилитет).

27 седмици. Ефикасността на терапията по протокола основно е оценявана въз основа на степента на pCR
и event free survival (EFS). При пациентите получили
pembrolizumab в комбинация с НАХТ pCR е 63% (95%
CI: 59.5, 66.4) в сравнение с тези само на НАХТ pCR
56% (95% CI: 50.6, 60.6).
Терапия на метастатичен TNBC:

На този етап данни от клинично проучване BrighTNess
има и за липсата на увеличаване на pCR от добавянето
на слаб PAPR инхибитор при спорадичен TNBC.

В хода на развитие на метастатичния РМЖ е възможна рецепторна конверсия с различна честота, като по
литературни данни е по-честа конверсията на положителни биомаркери (ER/PR/HER2) към негативни, в
по-малка честота – обратното – от негативна към позитивна конверсия. (1)

При високорисковите пациенти с TNBC, при които не
е постигнат пълен патологичен отговор след стандартната неоадювантна ХТ, въз основа на данни от клинично проучване CREATE-X може да се обмисли следоперативното добавяне на 6-8 цикъла с Capecitabine. (3)

Винаги при прогресия на заболяването при възможност се препоръчва получаване на нов материл от тумора с оглед максимална информация за неговата биология и прецезиране на терапията и изключване на
2-ри първичен тумор.

На 26 юли 2021г. FDA одобрява pembrolizumab при нелекуван високо-рисков ранен стадий TNBC (размер
на тумора >1 cm, но but ≤2 cm в диаметър с ангажиране на ЛВ или размер на тумора >2 cm в диаметър,
независимо от ангажиране на ЛВ, независимо от PDL1 експресията) в комбинация с НАХТ, следоперативно се продължава с pembrolizumab като монотерапия
в адювантен план въз основа на получени данни от
клинично изпитване KEYNOTE-522 (NCT03036488).
Pembrolizumab е прилаган като комбинация с НАХТ
за 24 седмици, и след операцията в адювантен план

Възможно е заболяването да се диагностицира в метастатичен стадий или да прогресира с наличие на
локален рецидив и/или далечни метастази след първоначалната му терапия. Препоръката при наличие на
локална прогресия/олигопрогресия е първо рестадиране, потрърждаване на локалния рецидив и съответно праниране по време на мултидисциплинарна среща
стратегия за контрол (хирургия, ЛЛ в зависимост от
това до каква степен това е възможно спрямо предходно извършените интервенции), след което се обсъжда
системната терапия.
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От посочения алгоритъм става ясно, че в терапията на авансиралия TNBC място имат следните терапевтични
режими:
1. Химио-имунотерапия:
•

Препоръчва се при TNBC да се определи експресията на PD-L1 биомаркера, спрямо статуса на който ще се
определят кандидатите за терапия с 1-ва линия atezolizumab + albumin – bound paclitaxel, IМpassion130.

•

FDA одобрява през ноември 2020г. pembrolizumab в комбинация с ХТ при пациенти с локално рецидивирал
нерезектабилен или метастатичен TNBC, чиито тумори експресират PD-L1 Combined Positive Score [CPS] ≥10,
KEYNOTE-355.

2. Таргетна терапия с PARP инхибитор
3. Химиотерапия – комбинирана или моно-ХТ
4. Клиничното изпитване ASCENT показва, че sacituzumab govetecan подобрява PFS и OS в сравнение със стандартната ХТ при рефрактерен TNBC (2). Sacituzumab govitecan e анти-Trop-2 антитяло, свързано с SN-38
(antibody–drug conjugate), одобрен от FDA на 22 април 2020г. за лечение на метастатичен TNBC след поне 2
предшестващи линии терапия, като поне едната от тях е в метастатичен стадий.
Тумор инфилтриращите лимфоцити (TILs) и експресията на PD1/PDL1 могат да служат като прогностичен маркер при ранeн и късен стадий на TNBC. PDL1 изследването е предиктивен маркер за полза от терапия с имунни
чекпoйнт инхибитори (ICI) при лечението на авансирал TNBC. Но тези подходи все още не намират място като
рутинни патологични маркери при ранния стадий на TNBC. TILs изглежда служат като прогностичен маркер
за отговор към НАХТ, но данните не се приемат за адекватни за избор на конкретни схеми или да се ползват за
решение дали да се отложи ХТ лечение. PD1/PDL1 експресията предсказва полза от добавянето на ICI към ХТ
в терапията на метастатичния TNBC. Но данните от наличните изследвания не доказват PDL1 експресията да
предсказва подобрение в получаването на pCR, когато ICI се добави към НАХТ, подход който към момента остава изследователски при ранния стадий TNBC. По-високата концентрация на TIL предсказва получаване на pCR
към НАХТ и полза по отношение на преживяемостта. (2, 9)
От голям метаанализ има данни, че висок процент TILS са по-чести при TNBC (30%) > HER2 (19%) > luminal
(13%). (9)

Обобщение:
•

TNBC засяга около 15-20% от болните с РМЖ

•

По-млади пациентки, Grade 3, много висок Ki 67% > 50%

•

По-лош естествен ход с изключение на някои подтипове ( adenoid cystic), по-често с ранна прогресия, локален
рецидив в 3-17%

•

По-висока степен на получаване на pCR след НАХТ

•

Терапия – системна ХТ, като не всички пациенти с TNBC се нуждаят от платина, само селектирани (все още не
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са напълно ясни критериите за селекция)
•

НАХТ се предпочита при повечето ранни стадии
TNBC, което позволява да се оцени отговорът
и при нужда да се рестратифицира лечението, с
възможност за адювантна последваща терапия
(CREATE-X)

•

pCR и minimal residual disease корелират с отличен
резултат

•

Нови терапевтични възможности, но ключово остава да се прецени кога да се прилагат и при кои
пациенти (carboplatin, PARPi, ICIs, antibody–drug
conjugate)
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– DCIS (ductal carcinoma in situ) – това е лезия, която предшества инвазивния РМЖ. Терапевтични
възможности след установяването му са:
• Хирургия: мастектомия (ако се извършва
е задължително да се направи и сентинелна лимфна биопсия (SLNB), тъй като тя би била невъзможна
впоследстие, ако се докаже инвазивно заболяване)или
квадрантектомия с ЛЛ
• Tamoxifen с цел да намали риска от рецидив
и като химиопревенция при ER+ DCIS, въпреки че не
се демонстрира полза по отношение на преживяемостта. Tamoxifen не е индициран при пациенти с билатерална мастектомия.
– LCIS – най-често това е случайна диагноза при
биопсия на гърдата. Служи като маркер за увеличен риск от развитие на РМЖ и за двете гърди.
След патологичното потвърждение на LCIS е възможно следното терапевтично поведение: активно наблюдение с прилагане на намаляващи риска
стратегии – вкл. обсъждане приложението на
tamoxifen, АИ, или билатерална профилактична
мастектомия. Рискът от развитие впоследствие
на инвазивен РМЖ при пациенти с LCIS е 1% на
година.
– При високорискови пациенти като профилактика – tamoxifen, АИ. Подходящо е обсъждането на
първичната медикаментозна превенция за жени
с първа степен роднина с РМЖ или рак на яйчниците, анамнеза за облъчване на гръдния кош, носители на BRCA мутация, LCIS, атипична хиперплазия или Gail Model risk assessment tool (https://
bcrisktool.cancer.gov/) предсказващ 5-годишен
риск от РМЖ ≥1.7%.
– Запазване на фертилитета – всички пременопаузални пациентки, които ще получават ХТ, трябва
да бъдат информирани за въздействието на ХТ
върху фертилитета с оглед възможния му потенциален спад. С цел да се избегне преждевременна яйчникова недостатъчност при жените <35
възраст се препоръчва приложение на LH-RH
агонист по време на ХТ. На младите пациентки
трябда да се предложи рефериране към център за
съхраняване на фертилитета преди започването
на терапията.

– Мъже – адювантна ЕТ включва tamoxifen, при метастатичен стадий е възможна употребата на AI +
LH-RH агонист

– Вероятността да се възстанови менструалния цикъл при пременопаузалните пациентки зависи от
възрасттa. Повечето пациентки <35г. най-вероятно ще го възстановят, но е възможно фертилитетът да е намален поради по-ранна яйчникова
недостатъчност, дори и при жени с възстановен
цикъл.

– Бременни и кърмещи – да НЕ се прилага при тях
– ЕТ е контраиндицирана при бременност и кърмене. ЕТ може да бъде започната в следродилния
период, след като кърменето (ако се извършва)
приключи.

– Потискане на яйчниковата функция (овариална
аблация): тъй като яйчниците са основният източник на естрогени при пременопаузалните пациентки, нивата на естроген могат да бъдат намалени чрез елиминиране или супресиране на яй-

4. Особени случаи:
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чниковата функция. Овариалната аблация може
да бъде осъществена хирургично (оофоректомия) или чрез ЛЛ, тези подходи са дефинитивни.
Алтернатива, за временно потискане на яйчниковата функция е възможно чрез медикаменти
- GnRH (gonadotropin-releasing hormone) агонисти, или още известни като LHRH (luteinizing
hormone-releasing hormone) агонисти. Като имитират GnRH, тези лекарства пречат на сигналите, които стимулират яйчниците да произвеждат
естроген.

cer. Carey K. Anders et al. Journal of Clinical Oncology. Volume 37, Issue 15_suppl
13. The Clinical Significance of QT Prolongation Associated
With Tamoxifen: A Review of the Literature. Katherine Fung
et al. J Oncol Pharm Pract, 24 (7), 525-530 Oct 2018
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Проследяването при пациенти с онкологични заболявания е един от най-важните процеси, които трябва
да съпътстват тази диагноза. При пациентите с рак на
гърдата този процес има следните цели:
•

откриване на ранни локални и регионални рецидиви или контралатерален рак на гърдата;

•

оценка и лечение на усложнения, свързани с проведеното лечение (като например менопаузални
симптоми, лимфедем, остеопороза или новопоявило се друго злокачествено заболяване);

•

мотивиране на пациентите за продължаваща адюванта ендокринна терапия;

•

предоставяне на психологична подкрепа и информация за осигуряване на добро качество на живот
след проведеното лечение.

При последни проучвания се отчита, че годишната
опасност от рецидиви на РГ е най-висока на втората година след диагностицирането, но остава 2%-5%
между 5 и 20-та година. (1) Пациентите с позитивни
метастатични лимфни възли имат по-висок годишен
риск за поява на рецидив, в сравнение с пациенти с негативни лимфни възли. През първите години рискът
от рецидив е по-висок при пациенти с отрицателен ER.
(2) Рецидив на рак на гърдата обаче може да възникне
и 20 години след първоначалната диагноза, включително при пациенти с ER/PgR-положителен статус (1).
За да се намали процента на рецидиви е задължително
спазването на медицинските стандарти и клиничните
ръководства.
Според последните препоръки на ESMO от 2019 г. (3),
проследяването на пациентите с РГ включва:
•

редовни проследяващи профилактични прегледи:
– на всеки 3-4 месеца през първите 2 години;
– на всеки 6 месеца за нискорискови пациенти и такива с DCIS;
– на всеки 6-8 месеца от 3 до 5 година;
– веднъж годишно след 5-та година [V, A].

•

веднъж годишно двустранна мамография (след органосъхраняваща операция) или контралатерална
мамография (след мастектомия), а при необходимост и ехомамография и/или ЯМР на гърдите[II, A];

•

редовно оценяване на костната плътност при пациенти, лекувани с ароматазни инхибитори [I, A];

•

за пациенти на тамоксифен се препоръчва ежегоден гинекологичен преглед [V, B];

•

при асимптоматични пациенти други лабораторни
или образни изследвания (напр. кръвна картина,
рутинни биохимични тестове, рентгенови снимки
на гръдния кош, кости, ехография на черен дроб,
КТ, PET-CT) или изследване на туморни маркери
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като CA15-3 или CEA не се препоръчват [I, D].
•

пациентите трябва да бъдат насърчавани към здравословен начин на живот, включително промяна
на диетата и физическите упражнения [II, A];

•

пациентите трябва да имат неограничен достъп до
специализирани рехабилитационни съоръжения и
услуги [V, A];

•

трябва да се обърне внимание на психологическите
проблеми, свързани с работата, семейството и сексуалността[V, A].

Всеки проследяващ преглед трябва да включва задължително задълбочена анамнеза (насочена към евентуални симптоми от локален рецидив или далечни метастази) и физикално изследване (фокусирано върху
постоперативния белег, гърди, гръдна стена, регионални възли, лимфедем). Интервалът на посещенията
трябва да бъде адаптиран спрямо риска от рецидив и
нуждите на пациентите.
Освен рутинната мамография на гърдите при млади
пациенти, особено в случаите на плътен паренхим на
гърдата и/или генетично предразположение, а също и
при проследяване на инвазивен лобуларен карцином,
в съображение влиза провеждането на ехомамография
или ЯМР. (3) Първата мамография трябва да се проведе поне 6 месеца след завършване на лъчетерапията.
Рутинно изобразяване на реконструирана гърда не е
необходимо. (4)
СА15-3 (СА 27.29) и СЕА не се препоръчват за ранно
откриване на рецидив или метастази при безсимптомни пациенти след проведено оперативно лечение. Препоръчва се СА15-3 да се използва за мониториране на
ефект от химиотерапия при пациенти с инвазивен метастатичен карцином само в комбинация с образни и
физикални изследвания. Като критерий за неуспех на
терапията и прогресия на болестта се приемат нарастващи стойности с повече от 25% в поне две последователни измервания в интервал от четири седмици. (5)
Пациентите, преминали лечение по повод рак на гърдата, трябва да бъдат изследвани и за други злокачествени заболявания по същия начин, както тези със
среден риск в популацията. При проведено в Канада
ретроспективно популационно-базирано проучване е
установено, че за 4-годишно проследяване 65% от пациентите, претърпели лечение поради рак на гърдата,
никога не са били проверявани за колоректален рак, а
40% – за рак на маточната шийка. (6) Ето защо е важно
да се обърне особено внимание при проследяването
на пациентите и върху скрининга за други злокачествени заболявания.
Mного от пациентите изпитват дългосрочни физически и психосоциални ефекти от рака на гърдата и неговото лечение, включително болка, умора, лимфедем
и психологически дистрес. Всички тези дългосрочни ефекти задължително трябва да бъдат оценени и
включени в процеса на проследяване. (7)

Таблица 17. Оценка, проследяване и препоръки за справяне с дългосрочните ефекти от рака на гърдата и
лечението му (7)
Категория

Препоръка

Ниво на
доказателство

Сърдечносъдово здраве

• Следене нивата на липиди и осигуряване на сърдечносъдов мониторинг
• Промяна към здравословен начин на живот (балансирана диета, физически упражнения, отказване от тютюнопушенето), обучение за потенциални
рискови фактори и кога да се потърси медицинска помощ при съответните
симптоми (задух или умора)

III

• Оценка за когнитивните затруднения
• Оценка на обратими допринасящи фактори за когнитивно увреждане и
оптимално лечение
• Неврокогнитивна оценка и рехабилитация, ако има признаци на когнитивно увреждане
• Стратегии за самоуправление и справяне с когнитивната дисфункция (релаксация, управление на стреса, рутинни упражнения)

III
I

• Оценка за дистрес, депресия и тревожност
• По-нататъшна оценка, ако пациентът е изложен на по-висок риск от депресия
• Консултация и фармакотерапия или насочване към центрове за психично
здраве

I
II

• Оценка на умората, използвайки скалата за оценка на тежестта
• Лечение на умората и факторите, повлияващи умората (нарушения в настроение, сън, болка)
• Редовната физическа активност
•Образование и стратегии за управление на умора
•Метилфенидат или модафинил за овладяване на умората не се препоръчват
• Йога за подобряване на умората

III

Когнитивна
дисфункция

Дистрес, депресия, тревожност

Умора

I

I
III

I

I
I
III
III
III

Генетично
консултиране

Насочване за генетично консултиране при:
• рак на гърдата, диагностициран преди 50-годишна възраст (особено < 35
г.);
• рак на яйчниците на всяка възраст (епителен);
• двустранен рак на гърдата;
• рак на гърдата и яйчниците при една и съща жена или в същото семейство;
• множество ракови заболявания на гърдата от една и съща страна на семейството;
• рак на гърдата при мъже;
• пациенти от рода евреи Ашкенази .

III

Остеопороза

• Остеоденситометрия за оценка на изходното ниво на костна плътност,
след което на всеки 2 години, ако пациентът приема ароматазни инхибитори

III

Болка и
периферна
невропатия,
индуцирана
от химиотерапия

• Оценка за болка, допринасящи фактори и история
• Лечение с НСПВС, физическа активност или акупунктура
• Физическа активност при невропатична болка
•Дулоксетин за невропатична болка
• Транскутанна електрическа невростимулация при противопоказания за
лекарства или при неефективност на лекарствата

III
I

Сексуално
здраве

• Оценка на признаци и симптоми за сексуални проблеми или проблеми в
интимността
• Оценка и лечение на обратими допринасящи фактори за сексуални проблеми
• Нехормонални лубриканти на водна основа за вагинална сухота
• Психо-образователна терапия и сексуални или брачни консултации

III

I
I
III

III

I
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Преждевремена
менопауза,
симптоми на
менопауза

• SNRI, SSRI или габапентин и промяна в начина на живот за намаляване на
вазомоторните симптоми при преждевременна менопауза
• Индивидуални интервенции и консултации за обучение на пациентите за
намаляване на симптомите в менопаузата

Лимфедем

• Намаляване на теглото при пациенти с наднормено тегло или затлъстяване за предотвратяване или намаляване на риска от лимфедем
• Обучение за признаци и симптоми на лимфедема

I

II
III

III
Безплодие

• Безплодни пациентки в детеродна възраст трябва да се насочат към специалисти по репродуктивна ендокринология и безплодие

III

Загриженост
за външен
вид на тялото

• Оценка на тревогите, свързани с външния вид на тялото
• Оценка на психосоциалните ресурси

III
I
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2. След приложена неоадювантна системна терапия
(ХТ) и извършване на последващата оперативна интервенция при HR(+), HER2(-):
– ypT0N0 / pCR – ET

Най-често прилагани терапевтични схеми при РМЖ

– ypT1-4 N0 – ET

(съгласно NCCN, Фармако-терапевтично ръководство
по медицинска онкология*)

– ypN1≥1 – ET

* не всички включени медикаменти имат реимбурсация. Дадени са най-често използваните схеми от практиката, без претенции за изчерпателност.
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Провеждат се клинични изпитвания при пациентки с висок риск чрез добавяне към адювантната
ЕТ и CDK4/6i, като на този етап позитивно е това с

abemaciclib (за 2 години) + ЕТ (клинично изпитване
monarchE).
В метастатичен стадий:
– при висцерална криза – системна ХТ
– без висцерална криза – ЕТ (±таргетна терапия)
Химиотерапевтични схеми:
Схемите, които се прилагат като адювантна ХТ, могат
да се ползват и в неоадювантен план.
EC–T
Epirubicin – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Cyclophosphamide – 600 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни; провеждат се 4 курса, последвани от
Docetaxel – 75 mg/m2 I.V., ден 1, през 21 дни, 4 курса,
или
Paclitaxel – 80 mg/m2 I.V., седмично, 12 седмици.
ЕС
Epirubicine – 90 mg/m2 I.V., ден 1
Ciclophosphamide – 600 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни, 4-6к.

Повторение през 21 дни (6курса)
При метастазирало заболяване – монохимиотерапия,
като отделните медикаменти ще бъдат последователно
прилагани до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност. При заболяване, при което се целят по-високи нива на обективен отговор (при пациенти с бърза клинична прогресия или нужда от бърз
контрол на симптомите), по-дълго време до прогресия
на заболяването, за сметка на увеличената токсичност
и без да се повлиява общата преживяемост, може да се
прилага комбинирана ХТ в IV стадий.
При противопоказания за прилагане на антрациклини
се провеждат 6 курса монотерапия с Docetaxel – 100
mg/m2 през 21дни.
Paclitaxel монотерапия – 12 инфузии
Paclitaxel 80 - 100 mg/m2 i.v. седмично (едночасова инфузия) с подготовка
Dexamethasone: 12+12+8 mg i.m. / i.v.+ Н1 блокер +
Алергозан /Антиалерзин и.м.
Liposomal Doxorubicin + Cyclophosphamide
Liposomal Doxorubicin – 60-75 mg/m2 I.V., ден 1
Cyclophosphamide – 600 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
Paclitaxel + Carboplatin

FEC (с оглед токсичност NCCN не я препоръчва в
адювантен план)

Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1

Fluorouracil – 500 mg/m2 I.V., ден 1

Carboplatin AUC4-6 I.V., ден 1

Epirubicin – 90 mg/m2 I.V., ден 1

Повторение през 21 дни.

Cyclophosphamide – 500 mg/m2 I.V., ден 1

Paclitaxel + Cisplatin

Повторение през 21 дни, под протекция на G-CSF.

Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1

ЕС, последван от Paclitaxel - dose-dense терапия (лечение със “сгъстяване” на дозите):

Cisplatin – 60 mg/m2 I.V., ден 1

Farmorubicin 90 mg/m2 i.v. D.1

Vinorelbine + Capecitabine

Cyclophosphamide 600 mg/m2 i.v. D.1

Vinorelbine – 20 mg/m2 I.V., дни 1 и 8

Повтаря се на 2 седмици с G-CSF - 4 курса; при непоносимост - на 3 седмици, след това Paclitaxel монотерапия – 12 инфузии

Capecitabine – 1600 mg/m2 P.O. дневно, дни 1-14

Paclitaxel 80 - 100 mg/m2 i.v. седмично (едночасова инфузия) с подготовка

Paclitaxel + Bevacizumab

Dexamethasone: 12+12+8 mg i.m. / i.v.+ Н1 блокер +
Алергозан /Антиалерзин и.м.
CMF
Cyclophosphamide – 600 mg/m2 I.V., ден 1
Metothrexatee – 40 mg/m2 I.V., ден 1
Fluorouracil – 600 mg/m2 I.V., ден 1

Повторение през 21 дни.

Повторение през 21 дни.

Paclitaxel – 90 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15
Bevacizumab – 10 mg/kg I.V. през 2 седмици (15 mg/kg
I.V. през 21 дни)
Повторение през 28 дни.
Монотерапия с nab-paclitaxel (paclitaxel, свързан с
албумин под формата на наночастици), е показан за
лечение на метастатичен карцином на гърдата при
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възрастни пациенти, при които има неуспех от първа линия на лечение на метастатично заболяване и за
които не е показано стандартното лечение, включващо антрациклин. Nab-paclitaxel 260 mg/m2 i.v. в продължение на 30 минути на всеки 3 седмици.

Адювантно приложение на оlaparib в продължение на
1 година при gBRCA1/2 (+) мутация при ранен РМЖ с
висок риск след адювантна ХТ при:

При резистентност на антрациклини и таксани:

HR+, HER2(-) и ≥4 позитивни лимфни възела, olaparib
може да се комбинира с приложението на ЕТ.

Eribulin mesylate – при прогресия след поне две химиотерапевтични схеми за авансирало заболяване.
Предхождащата терапия трябва да е включвала антрациклин и таксан, освен ако пациентите не са били
подходящи за тези видове лечение. Eribulin mesylate –
1.23mg/m2 i.v., ден 1 и 8. Повторение през 21 дни.
Vinorebline – 30mg/m2 i.v., дни 1, 8, 15 (повторение през
4 седмици) или дни 1 и 8 с повторение през 21 дни.
Gemcitabine – 1000mg/m2 i.v., дни 1 и 15. Повторение
през 21 дни.
Метрономна ХТ:
Capecitabine – 2 x 828mg/m2 p.o., дневно за 1-14 ден.
Повторение през 21 дни.
Хормоно/Таргетна терапия:
Tamoxifen 20mg p.o. qd
Anastrazole 1mg p.o. qd
Letrozol 2.5mg p.o. qd
Examestane 25mg p.o. qd
Fulvestrant 500mg i.m. на всеки 4 седмици с еднократно
натоварваща доза 14 ден – 500mg i.m.
Palbociclib 125mg p.o., 21 day on, 7 days off + ET (AI/
Fulvestrant)
Ribociclib 600mg p.o., 21 day on, 7 days off + ET (AI/
Fulvestrant)
Abemaciclib 150mg p.o. bid без прекъсване + ET (AI/
Fulvestrant)
Everolimus 10mg p.o. qd + Examestane 25mg p.o. qd
Овариална аблация, когато има индикации за нея
при пременопаузални пациентки, се постига чрез
LHRH-агонист или хирургично.
При HR(+), HER2(-) и доказана активираща мутация
PIK3CA като 2-ра линия след прогресия на заболяването при предходно прилаганa ET като монотерапия,
може да се приложи: Alpelisib + fulvestrant, alpelisib
300mg p.o. dq за 1-28 ден; fulvestrant 500mg i.m. на 1 и
15 ден, след това на 28 дневен цикъл
Адювантен olaparib в продължение на 1 година (данни
от клинично изпитване OlympiA; забележка – пациентките в проучването не са получавали capecitabine,
и не може да се определи предимство на някоя от възможностите): 300mg bid p.o. 28 дневен цикъл.
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TNBC с ≥pT2 или ≥pN1

При пациентки с HR+, HER2(-) РМЖ, които са имали
неоадювантна ХТ, може да се препоръча след операцията адювантно приложение на оlaparib в продължение на 1 година при gBRCA1/2 (+) мутация при високо
рискови пациентки, дефинирани като такива без pCR
или CPS + ES score ≥3 (оценява възможността от рецивив въз основа на CPS – Clinical and Pathological Stage,
ES – Estrogen receptor status + tumor histologic Grade).
TNBC:
1. Адювантна терапия: последователно приложение на
антрациклин-таксан базирана ХТ
– При Т≤0.5см и N0 – без такава, но при млади пациентки с високорисково заболяване и ниско диференцирана хистология - adj. ХТ
– При pT1-3 и N0 / N1mi (<2mm) – adj. ХТ
– При N(+) - adj. ХТ
2. Неоадювантна ХТ:
След приложена неоадювантна системна терапия (последователно приложение на антрациклин-таксан базирана ХТ) и извършване на последващата оперативна
интервенция при TNBC:
– ypT0No / pCR - проследяване
– ypT1-4 N0 / ypN≥1 – може да се обсъди приложение на capecitabine (6-8 цикъла), след приключване на ЛЛ
Възможна е и обратна последователност първо 4к.
Paclitaxel + Carboplatin (paclitaxel 80 mg/m2 седмично 12 седмици + carboplatin AUC 2 седмично за 12
седмици (wP + wCb), и 4к. ЕС - epirubicin 90 mg/m2
+ cyclophosphamide 600 mg/m2 на всеки 3 седмици,
с подкрепа на G-CSF, поради тежка хематологична
токсичност. Рутинната употреба на платинови агенти като част от НАХТ за TNBC не се препоръчва за
повечето пациенти (вкл. за носителите на BRCA мутация), но може да се обмисли при селектирани пациенти (такива, при които е необходимо постигането на
по-добър локален контрол). Употребата на carboplin в
неоадювантен план се свързва с увеличена токсичност
от терапията (миелосупресия, риск от стерилитет).
– Pembrolizumab при нелекуван високо-рисков ранен стадий TNBC (размер на тумора >1 cm, но
≤2 cm в диаметър с ангажиране на ЛВ или размер на тумора >2 cm в диаметър, независимо от
ангажиране на ЛВ, независимо от PD-L1 експресията, II-III стадий) в комбинация с НАХТ (4k.

pembrolizumab 200mg i.v. q3w+ carboplatin AUC 5
i.v. q3w+ paclitaxel 80mg/m2 i.v. qw, след това 4k.
pembrolizumab 200mg i.v. q3w + cyclophosphamide
600mg/m2 i.v.+ doxorubicin 60mg/m2 i.v. /
epirubicin 90mg/m2 i.v. q3w), операция, следоперативно се продължава с още 9к. pembrolizumab
200mg i.v. q3w като монотерапия в адювантен
план въз основа на получени данни от клинично изпитване KEYNOTE-522 (NCT03036488).
Pembrolizumab е прилаган като комбинация с
НАХТ за 24 седмици, и след операцията в адювантен план 27 седмици.
3. При метастатично заболяване:
– Pembrolizumab в комбинация с ХТ (paclitaxel, nabpaclitaxel, или gemcitabine и carboplatin) за лечение на локално рецидивиращ нерезектабилен или
метастатичен TNBC при тумори с PD-L1 експресия със CPS ≥ 10 и такива, които не са получавали
преди това ХТ за метастазирало заболяване (клинично изпитване KEYNOTE-355). Pembrolizumab
200 mg на Ден 1 от всеки 3 седмици в комбинация
с nab-paclitaxel 100 mg/m2 на Ден 1, 8 и 15 от всеки 28 дни или paclitaxel 90 mg/m2 на Ден 1, 8 и
15 от всеки 28 дни, или gemcitabine 1000 mg/m2 и
carboplatin AUC 2 mg/ml/min на Ден 1 и 8 от всеки
21 дни

– Gemcitabine – 1250 mg/m2 I.V., дни 1 и 8
– Повторение през 21 дни.
– Carboplatin – AUC6 I.V., под протекция на G-CSF;
След адювантна терапия без антрациклини могат да се
приложат всички режими, вкл. платина-базирани, тъй
като липсва стандартни препоръки.
– Sacituzumab govitican – при наличие на метастатично заболяване и когато пациентите са получили две предходни терапии, като поне 1 е била
за метастатичен стадий, 10mg/kg i.v., на 1 и 8
ден, цикъл през 21 дни (клиничното изпитване
ASCENT)
При HER2(-) мРМЖ и доказана gBRCA1/2 мутация
може да се прилага:
– Olaparib – tab., 300mg p.o. bid, 28 дневен цикъл
– Talazoparib – tab., 1mg p.o. qd, 28 дневен цикъл
HER 2 (+):
1. Неоадювантна терапия: съществуват ретроспективни данни, че атрациклин-базираната ХТ превъзхожда не-антрациклин съдържащата терапия
при пациенти с HER2 (+) тумори.

– Atezolizumab в комбинация с nab-paclitaxel като
1-ва линия е показан за лечение на възрастни
пациенти с неоперабилен локално авансирал
или метастазирал TNBC с туморна експресия на
PD-L1 ≥ 1%, които не са получавали предшестваща химиотерапия за метастазирало заболяване.
Препоръчителната доза Atezolizumab е 840 mg
i.v., последвана от nab-paclitaxel 100 mg/m2. При
всеки 28-дневен цикъл Atezolizumab се прилага в
дни 1 и 15, а nab-paclitaxel в дни 1, 8 и 15. Препоръчва пациентите да се лекуват с Atezolizumab до
прогресия на заболяването или неконтролируема
токсичност (клинично проучване IMpassion 130).

– Trastuzumab (добавен към таксан в режима 4ЕС –
4ТН) – 8 mg/kg I.V. натоварваща доза, последвана
от 6 mg/kg I.V. през 21 дни, или фиксирана доза
от 600 mg S.C. през 21 дни; комбинацията не се
прилага с антрациклини, освен в клинични изпитвания;

– При рецидив след адювантна антрациклин-базирана химиотерапия като стандартно лечение се
прилага таксан-базирана I линия химиотерапия.

Trastuzumab – 8 mg/kg натоварваща доза, последвана от 6 mg/kg, ден 1

Paclitaxel + Carboplatin
Paclitaxel – 80 mg/m2 I.V. седмично, 12 седмици
Carboplatin AUC 4-6 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.
При прогресия след антрациклини и/или таксани се
препоръчва:

– 3-4к. ХТ по схема ЕС, последвани от Pertuzumab
+ Trastuzumab + Docetaxel – при пациентки с висок риск за рецидив ранен РМЖ, локално авансирал или инфламаторен РМЖ
Pertuzumab – 840 mg I.V., натоварваща доза, последван от 420 mg I.V., ден 1

Docetaxel – 75 mg/m2 (до 100 mg/m2) I.V., ден 1
Повторение през 21 дни, 4 курса.
2. Адювантна терапия:
При HR (+), HER2(+):
– pT≤0.5cm, N0 – ET ± ХТ + adj. trastuzumab
– pT>0.5cm - adj. ХТ + trastuzumab + ET

– Eribulin mesylate – 1.23 mg/m2 I.V., ден 1 и 8, през
21 дни;

– pT1-3, N(+) – adj. ХТ + trastuzumab + ET или adj.
ХТ + trastuzumab + pertuzumab + ET

– Paclitaxel + Gemcitabine

(забележка – не е възможно или препоръчително
едновременното приложение на ХТ с ЕТ, послодователно се прилагат, 1-во ХТ+анти-HER2 терапия,
след това анти-HER2 терапия +ЕТ).

– Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1
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При HR (-), HER2(+):
– pT≤0.5cm, N0 – ХТ + adj. Trastuzumab
– pT1-3, N0/N1mi (<2mm) - ХТ + adj. Trastuzumab,
напр. седмичен Paclitaxel +trastuzumab
– N(+) – adj. ХТ + trastuzumab или adj. ХТ +
trastuzumab + pertuzumab
След приложена неоадювантна системна терапия и
извършване на последващата оперативна интервенция:
При HR(-), HER2(+):
– ypT0N0 / pCR – завършва се терапията с
trastuzumab до 1 година ± pertuzumab
– yp T1-4 N0 / ypN≥1 – възможно е ado-trastuzumab
emtansine за 14 цикъла, но ако не се понася поради токсичност може да се спре и да се приложи
trastuzumab ± pertuzumab до 1 година продължителност на терапията.
При HR(+), HER2(+):
– ypT0N0 / pCR – ЕТ + завършва се терапията с
trastuzumab до 1 година ± pertuzumab
– yp T1-4 N0 / ypN≥1 – възможно е ado-trastuzumab
emtansine за 14 цикъла, но ако не се понася поради токсичност може да се спре и да се приложи
trastuzumab ± pertuzumab до 1 година продължителност на терапията + ЕТ.
Може да се обмисли удължена адювантна терапия
с neratinib след адювантната терапия с trastuzumab
при пациенти с HR(+), HER2(+) заболяване, оценено
с висок риск от рецидив. Не е доказана полза за пациентите, получили pertuzumab или ado-trastuzumab
emtansine.
3. При метастазирало заболяване:
– Trastuzumab (добавен към провежданата ХТ) – 8
mg/kg I.V. натоварваща доза, последвана от 6 mg/
kg I.V. през 21 дни, или фиксирана доза от 600 mg
S.C. през 21 дни; комбинацията не се прилага с
антрациклини, освен в клинични изпитвания с
оглед кардиотоксичност;
– Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel
Pertuzumab – 840 mg I.V., последван от 420 mg I.V.,
ден 1
Trastuzumab – 8 mg/kg натоварваща доза, последвана
от 6 mg/kg, ден 1 или фиксирана доза от 600 mg S.C.
през 21 дни
Docetaxel – 75 mg/m2 (до 100 mg/m2) I.V., ден 1
Повторение през 21 дни
– T-DM1 (ado-trastuzumab emtansine) 3.6mg/kg, ден 1,
цикъл през 21 дни
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– Tucatinib + trastuzumab+ capecitabine (при пациенти, които преди това са били подложени на
поне 2 схеми на анти-HER2 терапия, предпочита
се при пациенти със системна и ЦНС прогресия
на T-DM1 (ado-trastuzumab emtansine); tucatinib
300mg p.o. bid, за 1-21 ден; Capecitabine 1000mg/
m2 bid, за 1-14 ден; Trastuzumab 8mg/kg i.v. 1 ден,
след това на всеки 21 дни 6mg/kg i.v.
– Fam-trastuzumab deruxtican 5.4mg/kg i.v. ден 1, цикъл през 21 дни; предпочита се при пациенти с
висцерални метастази с прогресия на терапия с
TDM1 (ado-trastuzumab emtansine)
– Trastuzumab + Capecitabine, Trastuzumab 8mg/kg
i.v. 1 ден, след това на всеки 21 дни 6mg/kg i.v.;
Capecitabine 1000-1250mg/m2 bid, за 1-14 ден;
– Lapatinib + Capecitabine: Lapatinib 1250mg p.o. qd
1-21 days; Capecitabine 1000-1250mg/m2 bid, за
1-14 ден; 21 дневен цикъл
– Trastuzumab + Lapatinib: Trastuzumab 8mg/kg
i.v. 1 ден, след това на всеки 21 дни 6mg/kg i.v.;
Lapatinib 1000mg p.o. qd
– Lapatinib + Letrozole (при постменопаузални пациенти): Lapatinib – 1500 mg P.O. дневно, Letrozole
– 2.5 mg P.O. дневно. Продължава до прогресия.
Разглежда се евентуално добавяне на следните схеми, все още без официално одобрение:
– Neratinib + Capecitabine: Neratinib 240mg p.o. qd,
1-21 ден; Capecitabine 750mg/m2 p.o. bid 1-14 дни,
21 дневен цикъл
– Margetuximab (15mg/kg i.v. ден 1, цикъл 21 дни)
+ ХТ като 3-та и поредна линия (capecitabine /
eribulin / gemcitabine / vinorelbine)
DCIS
Следоперативно стандартна доза tamoxifen 20mg p.o.
qd за 5 години, като ползата при ЕR (-) DCIS не е доказана. Ниска доза tamoxifen 5mg qd за 3 години е възможност при симптоматични пациентки на 20мг (вкл.
такива, които не го понасят или не желаят да го приемат в стандартната доза).
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Епидемиология и етиопатогенеза
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ТУМОРИ НА КОЖАТА
През 2015г. от НРР бяха регистрирани 4425 кожни тумори – 12.3% от всички 35990 злокачествени тумори в
България (1).
Кожните тумори се разделят на меланомни и немеланомни. Меланомите произхождат от меланоцитите
– мобилни клетки с невроендокринен произход, разположени непосредствено над базалната мембрана в
епидермиса, и съставляват 5% до 12% от клетките в
най-долния слой – Stratum basale (Фиг.1.).
Немеланомните– предимно базо- и спиноцелуларни карциноми, произхождат от стволовите клетки на
епидермиса или от базалните епителни клетки (кератиноцити).

Фигура 1. Структура на кожата

Заболяемостта от ММ е с постоянен годишен темп
на повишение с 3%-5% и, според Globоcan, през 2019
г. са регистрирани близо 287 000 нови случая в света.
В България през последните години се регистрират по
500 нови случая (1). Заболяемостта в Южна Европа
варира между 3 и 5/оо ооо, докато в Северна Европа
е между 12 и 35 /оо ооо. Заболяемоста в Австралия и
Нова Зеландия може да превиши 50/оо ооо.Темпът на
повишение на смъртността е по-бавен и това се дължи
на подобряване на ранната диагностика и въвеждането на много по-ефективни терапии при авансиране
на заболяването. Все пак съотношението смъртност/
заболяемост нараства, особено в Източна Европа в
сравнение с това в Западна Европа, което се дължи на
забавена диагноза (2).
ММ не е еднородна група тумори, а се състои от няколко клинични форми с различна генетична характеристика и патогенеза (3). Според етиопатогенезата
ММ се разделя на спорадичен и лъчево-индуциран
(включващ и фамилния ММ). Като основен етиологичен фактор в канцерогенезата на меланома на кожата
се приемат UVлъчите (Henry Lancaster, 1956 г.) (4) и
генетичното предразположение. Различните клинични форми имат различни водещи мутации. Патогенетичният механизъм при ММ се свежда (както при
другите тумори) до активиране на пролиферативните
протеин-киназни сигнални пътища МАРК и РІ3К–
AKT-mTOR, блокиране на репликативното стареене
(мутация на CDKN2A) и потискане на апоптозата и
автофагията (АКТ, р53 и др.) (5).
Досега при ММ са установени над 34 000 генни мутации, като 80% от тях са UV зависими. Засега установените най-важни“driver” мутации са 12, но само
една – p53 е пряко зависима от UV. В 70% от случаите на кожен ММ водещите мутации са NRAS (Q61)
и BRAF V600, които нямат типичната UVсигнатура и
още не е изяснена напълно тяхната генеза. В останалите 30% най-честата мутация е загубата на функция на
NF1 – neurofibromin 1, негативен регулатор (туморен
супресор) на NRAS. При NRAS-wt (див тип) и BRAF-wt
загубата на функция на NF1 води до патологично активиране на МАРК и PI3K (Фиг.1.), а при съпътстваща
BRAF V600 мутация е причина за резистентност към
терапия с BRAFинхибитори (6, 7).
За ММ се предполага, че могат да възникват de novo, но
по-често се развиват от доброкачествените пигментни
лезии – невусите. Меланоцитите произхождат от невроектодермата и освен в кожата, където имат протективна функция спрямо УВ лъчите, те се откриват в
малки количества във вътрешните органи и лимфните
възли, като се предполага, че функцията им е свързана
с някой метаболитен процес. В увеята са в голямо количество и участват в зрителния процес. При невусите
се установяват същите водещи мутации като при ММ,
като те могат да бъдат и по-чести. При големите при

579

добити обикновени невуси на кожата, BRAF мутация
може да се среща в 78%, при диспластичните – в 58%,
NRAS мутация при конгениталните невуси – в почти
95%, GNAQ при сините невуси – в 87%.
В ерата на персонализираната медицина клинико-патологичната класификация на кожния меланом, до
известна степен, губи смисъл и се използва молекулярната субстратификация на 4 подгрупи: BRAF-mut,
NRAS-mut, NF1-mut и тройно негативен (див тип) ММ
(BRAF-wt, NRAS-wt, NF1-wt) (7). Въпреки това засега
се придържаме към основните клинични форми – меланом на кожта, повърхностно разпространяващ се /
superficial spreading/ (Фиг.2.) и нодуларен (Фиг.3.), на
места с хронично излагане на слънце – лентигинозен(Фиг.4.), на стъпалата и дланите – акрален лентиго
меланом (Фиг.5.), на мукозата, предимно лентигинозен (Фиг.6.) и на увеята и лептоменингите (Фиг.7.).

Фигура 4. Лентигинозен меланом

Фигура 5. Акрален меланом

Фигура 2. Повърхностно разпространяващ се
меланом

Фигура 3. Нодуларен меланом
Фигура 6. Меланом на вулвата (материал на проф.
Чакалова)
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Лъчево-индуцираният меланом ес най-висока честота (80% от всички ММ) и най-бързо увеличаваща се
заболяемост, която определя и темпа на общото повишение на заболяемостта:
- при хронично излагане на слънчева светлина с водещи мутации– NRAS (15%), BRAF (11%), cKIT (28%);
- при интермитентно излагане на слънчева светлина –
NRAS (22%), BRAF (59%).
Фамилният меланом е сравнително рядък (под 5%),
описван е и като „синдром FAMMM“ (Family acquired
multiple mole and melanoma). Характеризира се с множество(над 50 обикновени и диспластични) невуса,
светла кожа и очи, руса или червеникава коса, с ранна
и първа мутация в 40% от случаите на гена CDKN2A,
на хромозома 9р21, автозомно-доминантно унаследяване, с пенетрация от 58% до 91%. Играе ключова роля
в канцерогенезата.CDKN2A (cyclin-dependent kinase
inhibitor 2A) предоставя транскрипцията за 2 отделни
туморни супресора: p16 – INK4A и p14 – ARF (alternate
open reading frame).
Загубата на p16 – INK4A прекъсва туморно супресорната функция и регулацията на сигналния път на RB
чрез активация на комплекса CDK4/6-cyclin D1 и необратимо преминаване на клетката от G1 в S фаза и
завършване на цикъла на делене.
Загубата на p14 – ARF прекъсва потискането на MDM2
(HDM2) протеин, чиято функция е да разгражда туморно супресорния протеин р53 и да регулира апоптозата.
Фигура 7. Меланом на гръбначни ямозък
Водещите начални мутации при спорадичния и лъчево-индуцирания ММ са в сигналния път на митоген-активираните протеинкинази (МАРК), причиняващи автономното му активиране и неконтролируема
клетъчна пролиферация. Активацията на РІ3К–AKTmTOR е по-късно събитие (загуба на функцията на
PTEN и NF1, мутации на mTOR и др.) и съпътства
туморната инвазия и метастазиране, както и потискане на апоптозата. Водещи мутирали гени (и засега
таргетни молекули при терапия) са cKIT, NRAS, BRAF
и MEK (7).

Друга честа мутация при фамилния меланом е на
MC1Rген (melanocortin-1 receptor), която води до дефектно активиране на сАМР сигналния път, недостатъчен меланинов синтез и светъл тип кожа, предразположен към появата на ММ.

За спорадичен меланом приемаме случаите, когато
локализацията на тумора не е изложена на слънчева
светлина и/или меланогенезата не се влияе от нея (кожата не потъмнява от УВ лъчите). Те са сравнително
редки и с бавен темп на увеличаване на заболяемостта:
- акрални (длани и стъпала) с водещи мутации NRAS
(10%), BRAF (23%), cKIT (36%). Те са 15% от всички
ММ;
- мукозни с водещи мутации NRAS (5%), BRAF (11%),
cKIT (11%-39% ) – 1% от ММ;
- увеални (очни) и лептоменингеални с мутации (вероятно поради ембрионалния произход на увеята от
предната част на главния мозък) GNA11 (32%), GNAQ
(50%), BRAF(1%)– 5% от ММ.
Наскоро беше открита нова мутация при мукозния и
увеален меланомR625 в SF3B1, която е свързана и с пониска преживяемост на пациента (8).

Фигура 8. Регулаторна функция на NF1
Клинична диагноза на малигнения меланом
Ранната диагноза на ММ се определя от правилата за
„грозното пате“ (“ugly duckling”)– пигментна лезия,
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различаваща се от другите с настъпили промени – ABCDEF: A – появата на асиметрия, B – неравни очертания
(border), C – промяна в цвета (colour), D – промяна в диаметрите (>7 мм), E – елевация и F – промени във формата.
Дерматоскопията може да подобри диагностиката, а системите с видеодермоскопия са полезни за проследяването на пациенти с множествени рискови пигментни лезии (Фиг. 9.).

Фигура 9. Дерматоскопия на а. и б. меланом и в. диспластичен невус
Дефинитивната диагноза е хистологичната, след ексцизионна биопсия или дефинитивна ексцизия на пигментната лезия. При големи лезии с несигурна клинична диагноза е допустима пънч биопсия, обхващаща цялата
туморна дебелина.
Хистологичната диагноза трябва да съответства на 8-та TNM класификация на AJCC.
Стадиране на малигнения меланом
През 2018 г. беше окончателно въведена VІІІ-та TNM класификация на AJCC/UICC, като при класификацията на
меланома има някои важни промени. В сравнение със 7-та класификация най-големи разлики има в N категорията, като отделните прогностични групи са по-хомогенни, но има затруднения при съпоставяне на резултатите от
проучванията, стартирани при предишните класификации (Фиг. 10.) (9).

Фигура 10. Сравнение на Nстадия в VII-та и VIII класификация на AJCC
Т стадият се определя от:
дебелината на тумора, според модифицирана класификация по Breslow (10), с прогностични точки на пречупване 1, 2 и 4мм (нарастването на дебелината косвено отразява промяна в генотипа и съответства на промените в
биологичното поведение на тумора – пролиферация, инвазия и способност да метастазира). Дебелината определя туморния стадий Т 1-4. Прогностичното значение на туморната дебелина е с висока статистическа значимост
P < 0.0001.
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разязвяване на тумора – специфичен прогностичен фактор при ММ (11). Приема се, че улцерацията се дължи
на по-агресивен фенотип, с изпреварваща неоангиогенезата туморна пролиферация, водеща не до апоптоза, а до
некроза със съответната неблагоприятна възпалителна реакция (12). Секретираните цитокини причиняват локална имуносупресия, дилатация на съдовете и повишават риска от ранна хематогенна дисеминация. Липсата на
улцерация се означава с „а“, наличието – с „в“. Наличието на улцерация е свързано и с наличието на различни генни мутации, поради което A. Eggermont счита, че се касае за два различни подвида ММ с 10 различни генетични
мутации. Прогностичното значение на туморното разязвяване е с висока статистическа значимост – P < 0.0001.
Нивата на микроинвазия по Кларк, както и броят на митозите на кв. мм, отпаднаха в новата класификация.
Nстадият се определя от наличието и броя на микрометастази N 1а (1 метастаза) и 2a (2 или 3 метастази) и 3а
(4 и повече), открити чрез биопсия на стражевите лимфни възли, независимо от размера им (становище, което е
доста критикувано), или макрометастази, открити клинично, означават се съответно с N1b –2b – 3b.
Типични за ММ са сателитните и интранзитни метастази. Сателитът е метастаза с минимален размер от 0.05мм,
отделена от тумора със съединителна тъкан минимум 0.5 мм и локализирана до 2 см от него. Интранзитните
метастази са локализирани на повече от 2 см от тумора в посока регионалната лимфодренажна област. В VІІІ-та
класификация се означават като N1c – само сателитни/интранзитни метастази, N2c – сателитни/интранзитни + 1
лимфна метастаза и N3c – сателитни/интранзитни + 2 и повече лимфни метастази.
Мстадият се определя от локализацията на хематогенните метастази М1 а-d. В VІІІ-та класификация мозъчните
метастази бяха отделени от М1с в отделна подгрупа М1d.
LDH се използва като биохимичен маркер в ІV стадий при меланома (12) и има прогностично и предиктивно
значение. Новото е, че участва в класификацията с означение М1 a-d (0) при нормални стойности и М1 a-d (1)
при повишени стойности.
Таблица 1. VІІІ-ма TNM класификация на UICC и AJCC
T Класификация

Дебелина

Улцерация

Tis

N/A

N/A

T1

≤ 1.0mm

a: без улцерация, ≤ 0.8 mm
b: с улцерация, ≤ 0.8 mm или 0.8-1.0 mm с/без улцерация
a:безулцерация
T2

1.01-2.0mm
b: с улцерация
a:безулцерация

T3

2.01-4.0mm
b:с улцерация
a:безулцерация

T4

> 4.0mm
b: с улцерация

N Класификация

Брой метастатични възли

N0

Без лимфни метастази

Вид на метастазата

a:микрометастаза
N1

1 възел

b: макрометастаза
c: сателити/интранзитни метастази, без лимфна метастаза
a: микрометастази

N2

2-3 възли

b: макрометастази
c: сателити/интранзитни метастази, с една лимфна метастаза
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4 или повече възли
N3

a: микрометастази

b: макрометастази
c: сателити/интранзитни метастази, с 2 и повече лимфни метастази

M Класификация

Локализация

M0

Без хематогенни метастази

M1a(0)

Далечни кожни, подкожни и
лимфни метастази

M1a(1)
M1b(0)

Серумна LDH

Нормална
Повишена
Нормална

Белодробни метастази
M1b(1)
M1c(0)
M1c(1)

Повишена
Всички
други
далечни
метастази без мозъчните

M1d(0)

Нормална
Повишена
Нормална

Мозъчни метастази
M1d(1)

Повишена

Лечение
2011 г. е историческа в лечението на ММ. „Комплексното лечение“ вече не е клише, а реалност и е мултидисциплинарно. Съществува по-голяма равнопоставеност между оперативното лечение (считано доскоро
за единственото ефективно) и лъчетерапията с новите
ѝ технически възможности и иновативните системни
терапии (таргетна и имунотерапия).
Оперативно лечение
Оперативното лечение беше основната терапия на
ММ при „операбилните“ случаи. Сега се разшириха
индикациите и интервенциите, считани до скоро за
„безмислени и неетични“, които вече имат своите показания.
При отстраняване на първичния тумор се спазва осигурителна зона на широката ексцизия в зависимости
от Т стадия. Ексцизионна биопсия – правилният метод за окончателна диагноза при нетипични случаи –
на 2-3 мм. При T-is ексцизията е на 5мм, Т1-2 – 1 см,
Т3-4 – 2 см с ниво на доказателственост (НД) – 1а (13).
Намаляването на осигурителната зона от „историческите“ 4-5 см до максимално 2 см увеличава донякъде риска от локален рецидив, но не и до влошаване на
прогнозата, както се считаше до скоро (14).
При регионални лимфни метастази се извършват класическите радикални лимфни дисекции – шийна по
Crile, аксиларна по Halstead, ингвинална по Ducuing
(повърхностна – ингвинофеморална) или Taussig (радикална– илеофеморална) (НД 1а) (13).
В IV стадий се извършваше метастазектомия, най-често по витални индикации – на мозъчни или чревни
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метастази. При други локализации метастазектомията е за намаляване на туморния обем или отстраняване на отделни неповлияващи се от системно лечение
метастази (при „смесен отговор“ на терапията). При
радикално отстраняване на единични метастази, пациентът може да остане за наблюдение или да проведе адювантна терапия за пациенти в ІV стадий с
Nivolumab (15).
Биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ)
БСЛВ е минимално инвазивна процедура, алтернатива на профилактичната лимфна дисекция. Въведена е
от Donald Morton още през 1992 г. През 2014 г. излязоха окончателните резултати на воденото от него проучване Multicenter Selective Lymphadenectomy Trial-I
(MSLT-I). Резултатите показват, че БСЛВ е процедура
предимно за ранно престадиране на пациента от I и II
в III ст. Подобрение на преживяемостта се установява единствено при пациенти със среден риск – дебелина на тумора 1.2-3.5 мм (5-та TNM класификация).
Туморната дебелина, наличието на улцерация и висок
брой митози имат предиктивно значение при биопсията на стражевия лимфен възел за наличие и откриване
на метастаза. Прогностичното значение на метастаза в
стражевия лимфен възел е най-важният прогностичен
фактор при първичния меланом, като потвърждение
на вече започнал метастатичен процес и е с най-висока
статистическа значимост – P < 0.00001 (16).
Повече от 20 г. БСЛВ има привърженици, но и противници. В полза на БСЛВ са основно фактите че:
• се извършва ранно престадиране на пациентите;
• подобрява преживяемостта при пациенти със среден
риск;
• се оформят хомогенни групи за клинични проучвания.

Доводите на противниците са:
• позитивен (метастатичен) стражеви възел се открива
средно при 20-25% от пациентите, т.е. при 75-80% процедурата е „излишна“;
• общата преживяемост не се променя.
С въвеждането на VIII-та TNM класификация, БСЛВ
е вече наложителна и е приета за стандарт на лечение
(НД 1а) (13).
Адювантна терапия в II b-III стадий
Съвременната концепция при високорисковите първични меланоми ІІ b-с (Т>/= 3b) и ІІІ ст. пациенти с
риск от поява на метастази >20%, беше „няма ли тумор, пациентът подлежи на имунотерапия“.
Проведени са над 40 клинични проучвания с интерферон алфа, доскоро единственият широко използван медикамент за адювантна терапия. При нито едно
проучване, независимо от дозата и продължителността на лечението, няма убедителни данни за промяна
на преживяемостта. Ползата от терапията се свежда
предимно до удължаване на светлия период до поява
на метастази (disease free survival – DFS). От проучването на EORTC 18991 с PegIFN се определиха групите
пациенти, при които може да се очаква положителен
резултат – с улцерация на първичния тумор и с минимална метастаза в стражевия лимфен възел <1мм (17).
При метаанализно проучване се установи, че спрямо
контролната група disease-free survival (DFS) е с hazard
ratio (HR) 0.82 и обща преживяемост – OS (HR 0.89), /
НД 1,с/, без разлика по отношение на дозата и продължителността на лечението (18).
През 2015-2018 г. излязоха резултатите от проучванията в трета фаза на адювантна таргетна и имунотерапия, които показаха повишаване и на преживяемостта
средно с 20%. За съжаление, не бяха включени пациенти от II клиничен стадий, а преживяемостта във IIb
и IIc се равнява на тази в IIIa и IIIb стадий (Фиг. 11.).

Сега адювантната терапия с интерферон все пак може
да се прилага само при пациенти с улцерация на тумора във IIb и IIc стадий.
През 2015 г. приключи проучването на EORTC 18071,
ІІІ фаза, за адювантно лечение с блокажния инхибитор
анти-CTLA-4 антяло (19). Проучването беше стартирано през 2010 г. с доза 10 mg/kg, преди официалната
регистрация на Ipilimumab с доза 3 mg/kg, и вероятно
това се отразява на значимата разлика в 5-годишната
преживяемост – 65.4% vs. 54.4% (за групата с наблюдение) при р – 0.001. Адювантната терапия с Ipilimumab
беше регистрирана от FDA през 2015 г., но не и от
ЕМА. Основният недостатък е високият процент на
странични действия на препарата от 3 и 4 степен при
50% от пациентите, с 5 смъртни случая.
На ESMO 2017 бяха изнесени резултатите от три проучвания за адювантна терапия в ІІІ фаза. С aнти-PD1
антитяло – Pembrolizumab (фиксирана доза 200 mg в
продължение на 1 година), EORTC 1325 (Keynote 054)
при пациенти в III стадий се постигна 18.2% разлика
в DFS при HR 0.54 (20). При CheckMate 238, Nivolumab
3 mg/kg vs Ipilimumab 10 mg/kgв продължение на една
година, при пациенти ІІІb-с и ІVа стадий, страничните
действия са много по-малко, а ефективността е със значимо предимство на Nivolumab, като след 18 месеца без
рецидив са 66% от пациентите срещу 53% от тези, лекувани с Ipilimumab (p< 0.001). Страничните действия 3/4
степен са значително по-малко – 14.5% vs 45.5% (15).
В трета фаза е и проучването Combi AD с комбинацията Dabrafenib + Trametinib, която пациентите получават една година (21). Резултатите, изнесени на ASCO
2017, са най-добрите за адювантна терапия при ММ.
DFS за всичките ІІІа-с стадии са еднакви и тригодишните резултати, в сравнение с контролната група, са
съответно на първата година 88% vs 56%, на втората –
67% vs 44% и на третата – 58% vs 39% (p< 0.001).
Въпреки че още няма резултати за преживяемостта,
през 2018 г. ЕМА регистрира трите адвювантни терапии за пациенти в III и IV стадий, след отстраняване
на метастазите.
Ранната диагноза на прогресия на заболяването след
операции във ІІ/ІІІ стадий досега разчиташе и на S100
протеин, който е позитивен в 37% от случаите на рецидив, но само в 5.5% от случаите е първият признак
за прогресия и e с ниска специфичност от 29%. LDH
е позитивна само в 2% от случаите. Сега за най-надежден биомаркер се приема циркулиращата туморна
ДНК (ctDNA) и е включена в панела за проследяване
на пациентите в проучванията за адювантна терапия.
В момента текат проучвания за адювантна терапия
при пациенти във II стадий, както и за неоадювантна
терапия.
Адювантна лъчетерия

Фигура 11. 10-годишна преживяемостпо стадии и
адювантни терапии

След радикална лимфна дисекция може да се проведе
адювантна лъчетерапия при определени условия:
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• eкстракапсуларно разпространение на тумора;
• брой метастатични лимфни възли: 1 в паротиса, 2
на шията, 3 в аксилата и 4 в ингвиналната област (или
размер над 4 см).
Адювантната лъчетерапия само намалява риска от локален рецидив с 20% (Р=0.041), без да променя времето до поява на нови метастази или общата преживяемост (НД 2в) (22).

Ефектът е по-бавен (след 2-3 месеца) при по-малък
процент от пациентите (12%-40%), но е по-дълготраен.
Излязоха окончателните данни за 5-годишна преживяемост на резултатите от проучванията във фаза IІІ
за новите терапии:
- ТТ с BRAF-i – 27%;
- ТТ с комбинацията BRAF + MEK инхибитори – 34%;

Лечение в неоперабилен IIIc-d и IV стадий

- ИТ с анти-PD1 антитела – 40%;

След 2007 г., благодарение на транслационната медицина, се извърши бърз анализ на предклиничните
и клинични проучвания и ускорена регистрация на
новите противотуморни препарати. В клиничната
практика навлезе таргетната терапия (TT) и имунотерапия (ИТ) с антитела срещу блокаторите на имунната реакция (checkpoint inhibitors), а през 2015 г. беше
регистрирана от ЕМА и интралезионалната терапия
с онколитични херпес вируси – T-vec. Таргетната терапия има бърз ефект (няколко седмици) при висок
процент от пациентите с BRAF V600 мутация (50%),
но ефектът е ограничен от появата на резистентност
към лечението. Комбинацията BRAF + MEK инхибитори увеличава процента на повлиялите се пациенти
(70%), удължава медианния период до поява на нови
метастази (mPFS), както и повишава медианната обща
преживяемост (mOS). Имунотерапията има по-широки индикации от ТТ – пациенти с BRAF-wt меланоми,
пациенти с BRAF V600 мутация, като втора линия.

- ИТ с комбинацията анти-PD1 и анти-CTLA 4 антитела – 50%.
В „реалния живот“ се очаква резултатите да са по-лоши от проучванията, при които има подбор на пациентите. Това налага допълнително проучване на възможностите на препаратите при отделни групи пациенти
за постигане на максимален ефект (субстратификация
на пациентите), т.е. определяне на прогностичните и
предиктивни фактори и откриване на нови валидирани молекулярни биомаркери.
Таргетна терапия
Засега ТТ при ММ е насочена основно към мутирали
кинази на MAPK (Фиг. 12.). Това изисква да се определят наличните мутации при всеки отделен случай. В
България се изследва рутинно единствено наличието на
BRAF V600 мутация в III и IV ст., докато в други страни
се изследват cKIT, NRAS и BRAF V600 мутациите.

Фигура 12. Основни сигнални пътища и инхибитори при меланома
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cKIT

BRAF

cKIT е трансмембранна рецепторна киназа и при меланоцитите активира сигналните пътища МАРК, PI3K и
JAK/STAT. Мутациите (протоонкоген ckit) са най-чести при мукозните, акралните и меланомите на кожата,
свързани с хронично излагане на слънчева светлина,
съответно в 29%-39%, 18%-36% и 23%-28%. Мутациите
на сКІТ сами по себе си нямат лошо прогностично значение, за разлика от NRAS и BRAF. Поради честотата
на сКІТ мутациите, преди 10 години стартираха и още
са активни няколко проучвания с imatinib (Gleevec),
dasatinib (Sprycel), nilotinib (Tasigna),sunitinib, sorafenib
иmasatinib, но, за съжаление, не се постигнаха резултати, сравними с инхибицията на BRAF V600. Причината е, че мутациите са различни и като водещи се очертават само тези на екзон 11 и 13 (“hot spots”), докато останалите са съпътстващи (passenger mutations). Амплификацията на сКІТ не се влияе от таргетна терапия.
Проведените, фаза ІІ, проучвания са показали общ
отговор в 16%-28% (22-24). По отношение на преживяемостта резултатите са незадоволителни – mPFS 2.7
м. и мOS 11.8 м. През2010 г. беше стартирано, фаза ІІІ,
проучване с nilotinib, но поради недостиг на пациенти
премина във фаза ІІ (Тhe Tasigna Efficacy in Advanced
Melanoma – TEAM Trial). За сега няма предстояща регистрация на сКІТ инхибитор.

BRAF V600 е най-честата мутация при ММ – в 45%60% от случаите (5, 7). Именно тази мутация и успешното ѝ таргетиране промени прогнозата при ММ.
Засега тя е единствената, която се изследва рутинно
в България, и ММ се разделя на BRAF V600+ и BRAF
V600-. Изследването се извършва на апаратура Cobas
4600 (използвана от Roche), която идентифицира наличието на V600 мутация общо за най-честите подгрупи Е и частично К, които се откриват съответно
в 85% и 15% при 97% от всички случаи на ММ. Апаратурата THxTD (използвана от Novartis) установява
V600E, V600K и останалите подгрупи (D и R). Всички
подгрупи могат да се таргетират с наличните BRАFинхибитори. V600 e точковидна мутация и при нейното
таргетиране се възпрепятства образуването на BRAFдимери и се нарушава обратимата фосфорилация на
АДФ в АТФ. Така се блокира автономната активация
на мутиралата BRAF киназа. Номенклатурно наименование на BRАFинхибиторите (BRАF-i) завършва
на –rafenib. Досега регистрираните от FDA, EMA и в
България са Vemurafenib дневна доза два пъти по 960
mg (Zelboraf, Roche) с регистрационно, фаза ІІІ, проучване BRIM3 (28) и Dabrafenib с дневна доза два пъти
по 150 mg (Tafinlar, Novartis) с регистрационно, фаза
ІІІ, проучване BREAK 3 (29). Те са регистрирани като
категория 1, а терапията с тях е с НД 1а (13).

NRAS
NRAS мутации се установяват в 5% до 20% от меланомите, с изключение на увеалния меланом. Те са
най-чести на локус Q61. Мутации на KRAS и NRAS са
изключително редки, както и комбинацията на NRASmt с BRAF V600-mt. Директното таргетиране засега не е успешно, използването на BRAFинхибитори
при BRAF-wt е неуместно (ретроградна активация на
NRAS) и затова се проучва използването на MEKинхибитори. В момента тече фаза ІІІ на проучването NEMO
“NRAS mElanoma and MEK inhibitOr” за ТТ с MEK-i
(Binimetinib 2х45 mg) vs. DTIC при NRAS мутация
(NCT01763164). Резултатите са скромни: ORR 14% vs.
7% за DTIC, mPFS 2.8 м. vs. 1.5 м. и mOS 11 м. vs. 10.1
м. (25). Много по-успешна се оказа комбинацията на
МЕК инхибитор (Binimetinib 2х45 mg) с CDK 4/6 инхибитор Ribociclib (LEE011) (Фиг.8.). Проучването е фаза
1в/2, но резултатите са обнадеждаващи: ORR – 41%
и mPFS – 6.7 м. (27). Въпреки че NF1 е познат отдавна като негативен регулатор на NRAS (26), едва през
последните 3 години му се обръща голямо внимание.
При негова мутация се активира както МАРК, така и
PI3K сигнален път (Фиг.1.). Неговата загуба на функция е една от причините за резистентност към BRAF
инхибиторите. Затова се проучва възможността за
комбинирано таргетиране на МЕК и mTOR (27).

През 2018 г. EMA регистрира и третия BRАF-i
Encorafenib (BRAFTOVI, Array BioPharma) с дневна доза 450 mg регистрационно, фаза ІІІ, проучване
Columbus, но засега не се реимбурсира в България (30).
Монотерапията с BRАF-i постигна за първи път значимо повлияване при ММ с туморен отговор 50%,
mPFS – 6.9 месеца и mOS –13.6-20.1 месеца (28, 29).
Причината за краткотрайния ефект (mPFS) е появата
на придобита резистентност към терапията. Най-честата причина е ретроградната (upstream) активация на
NRAS и на МАРК чрез заобикаляне на инхибирания
BRAF през активиране на неговата изоформена киназа CRAF (Фиг. 14.). Този механизъм на „парадоксна
активация – upstream“ на NRAS е причина за появата
на кожни хиперпролиферативни процеси и тумори
вследствие на блокиран в кератиноцитите BRAF-wt с
BRAF-i. Установиха се и други причини за появата на
резистентност – МАРК-зависими и МАРК-независими (Фиг. 13).В 10% от случаите се установи първична
резистентност, дължаща се на загуба на p16 с амплификация на cyclin D и активация CDK4, както и ранна
загуба наPTEN с повишена експресия на BCL 2.
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Фигура 13. МАРК-зависими и МАРК-независими фактори за появата на резистентност към BRAF-i
Тъй като най-честата причина за придобита резистентност е активирането наMEK – ERK в МАРК сигналния път, логичното решение е едновременното инхибиране на BRAF и МЕК.
МЕК
МЕК е с мутации в не повече от 10% от случаите. Те
не се изследват рутинно и индикация за приложението на МЕКинхибиторите(MEK-i)са наличието на гореспоменатите NRAS мутации (все още в изпитателен
период) и основно BRAF V600 мутации. Само едно,
фаза ІІІ, проучване (MЕTRIC) е провеждано с MEKiTrametinib при BRAF V600+ и резултатите са покрили изискванията за неговата регистрация – ORR 22%,
mPFS 4.8 м. и 6-месечна OS – 81% (31).
Номенклатурното наименование на МЕКинхибиторите завършва на metinib.
МЕК-i са алостерични и блокират активирането на
ERK по АТРнезависим начин, независимо дали МЕК
е с мутация или не. Засега те са регистрирани като
категория 1 при BRAF V600+ меланоми – Trametinib
с дневна доза 2 mg (Mekinist, Novartis) и Cobimetinib
21 дни по 3 таблети от 20 mg (Cotellic, Roche) в комбинация съответно с Dabrafenib и Vemurafenib на базата
на проучванията фаза 3 Combi-D, Combi-V и coBrim.
През 2018 г. ЕМА регистрира Binimetinib дневна доза
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два пъти по 45 mg (MEKTOVI, Array BioPharma) в комбинация с Encorafenib при BRAF V600+ меланоми на
базата на резултатите от проучването COLUMBUS,
което е в трета фаза (NCT01909453) (30). Резултатите
от проучванията на трите комбинации са със сходни
ORR 70%, mPFS 11 месеца, mOS 25 месеца (30, 32, 33).
Комбинация на мутации в NRAS и BRAF са много редки и се появяват при ретроградна активация на NRAS,
при поява на резистентност към терапия с BRAF-i,
при BRAF mt. Освен активиране на МАРК, настъпва
активиране и на phosphatidylinositide 3-kinase (PI3K)
сигналния път, което разкрива нови таргети –mTOR и
AKT.
При появата на резистентност към BRAF-i и MEK-i се
установи конвергенция на MAPK, PI3K и модулирания
каспазазависим проапоптичен път при формулирането на комплекса eIF4F, активиращ ключови специфични mRNA и, съответно, продължаваща пролиферация
на тумора. Очаква се чрез таргетирането на eIF4F да се
преодолее появата на групова резистентност спрямо
BRAF-i и MEK-i (34).
В България се провежда ТТ с BRAF-i и MEK-i при ММ
BRAF V600+ в неоперабилен ІІІс и ІV стадий и адювантно приложение на комбинацията Dabrafenib и
Trametinib в ІІІ стадий.

Прогностични и предиктивни фактори при таргетната терапия
При подгруповия анализ на резултатите от таргетната терапия,при комбинацията Dabrafenib + Trametinib
(проучването Combi-D),се установиха клинични и
биохимични фактори, които иматкакто прогностично,
така и предиктивно значение за резултата от терапията – ниво на LDH, ангажиране на 3 и повече органа
(не брой метастази) и ECOG PS 0/1 (35, 36). Рискът от
нови или засилени странични действия при комбинацията наBRAF-i + MEK-i е рядък, напр. токсичност за
мускулите, очите и сърцето, но те могат да наложат
продължаване на лечението с монотерапия с BRAF-i.
От изследванията на ctDNA се очаква (освен мониториране на терапията и ранно откриване на прогресия
при пълен отговор) да се установява и причината за
резистентност. S100 и LDH имат прогностично и предиктивно значение. LDH участва и в M категорията на
TNM.
Имунотерапия
ММ е един от най-имуногенните тумори. Потвърждение са многобройните случаи на спонтанна регресия
на първичния тумор, появата на витилигоподобни хипопигментации по кожата, особено при авансиране на
заболяването (имунна реакция срещу меланоцитите)
и установяване на имунокомпетентни Т-лимфоцити,
сенсибилизирани към туморно асоциирани антигени (ТАА) на ММ. Като причина за имуногенността се
приема големият брой мутации, предполагащ експресията на нови неоантигени. Многобройните изпитани
имунотерапии нямаха добри резултати. Единствено
приложението на IL2 в големи дози демонстрира при
малък процент от пациентите удължаване на преживяемостта (37).
Промяна настъпи с проучванията на сигналните пътища в имунонекомпетентния Т-лимфоцит, активирани по време на сенсибилизирането му от антиген
представящите (дендритни) клетки – АПК. Те са или
стимулиращи процеса (агонисти) или блокиращи (антагонисти). Ролята на блокиращите сигнални пътища
е да предпазват организма от прекалено силно активиране на Т-лимфоцита и автоимунни реакции, но заедно с неблагоприятните фактори на туморната микросреда – цитокини (TNF-β, IFN-Ƴ, Il-10) и регулаторни
имунни клетки (T reg), този процес води до имунен
толеранс спрямо тумора. Засега в клиничната практика имат значение разработените антитела срещу
блокаторите (checkpoint инхибитори): анти-CTLA-4 и
анти-PD1 антитела (37). Пациентите с ММ BRAF див
тип или след прогресия след BRAF инхибиция подлежат на имунотерапия с двете антитела или тяхната
комбинация.
Анти-CTLA-4 антитяло
Процесът на първично сенсибилизиране (стимулация) на имунонекомпетентния лимфоцит (priming) в
регионалния лимфен възел от АПК се осъществява

при контакт на повърхностно експресирания MHC I
клас + ТАА с рецептора на Т-лимфоцита (TCR). Сигналът е слаб и затова е необходимо усилване с ко-стимулиращ сигнал чрез свързването на мембранните
В7.1 молекула на АПК и CD28 на лимфоцита, което е
и допълнителен механизъм за разпознаването на антигена като „чужд“ (non-self). Активираният сигнален
път води до мощна стимулация и пролиферация на
Т-лимфоцита. Блокадата настъпва при експресията на
лимфоцитната клетъчна стена на предварително синтезиран рецептор CTLA-4, който има по-голям афинитет към В7.1 молекулата от CD 28 и се активира сигнален път, блокиращ стимулацията и пролиферацията
на Т-лимфоцита. Разработеното anti-CTLA-4 антитяло
Ipilimumab възстановява връзката В7.1 и CD 28, с риск
от поява на автоимунни заболявания (38-40).
Препаратът Ipilimumab (Yervoy – BMS) беше регистриран от FDA, EMA и в България след 2015 г. с дневна
доза 3 mg/kg на 21 дни общо 4 дози (категория 1), като
ІІ линия при ММ в ІІІс и ІV ст.
Ipilimumab блокира неспецифично CTLA-4 на всички
Т-лимфоцити, които са в процес на сенсибилизиране.
Само 0.005% от активираните Т-лимфоцити са с таргет туморните клетки. Това е едно от обясненията за
широкия спектър на нежелани странични действия на
препарата (EADO 2017). Сега се разработва второ поколение Ipilimumab-NF, който намалява ефективността на имуносупресивните T regs и Ipilimumab-Рrobody,
който специфично го свързва с туморната клетка и се
намаляват страничните действия (ESMO 2017).
Анти-PD1 антитяло
PD1 (programmed death) e повърхностна молекула (антиген) на стената на лимфоцита, която след началото
на първичната сенсибилизация се свързва с лиганда PDL1 на стената на АПК и се активира негативен
сигнален път, ограничаващ пролиферацията и активиращ апоптозата на имунокомпетентния лимфоцит.
Такава лиганда се експресира и при повечето туморни
клетки вследствие на секрецията на IFN-Ƴ от T reg и
тумор инфилтриращите лимфоцити (TIL). Това води
отново до имунен толеранс спрямо тумора. Разработените антитела срещу PD1 и PDL1/2 удължават живота
и пролиферацията на имунокомпетентните Т-лимфоцити, както и възстановяват активността на „изтощените“ Т-лимфоцити (exhausted – T ex) (41, 42).
FDA, EМA и в България са регистрирани препаратите Nivolumab (Opdivo, BMS – дневна доза 240 mg на 2
седмици или 480 mg на 4 седмици) и Pembrolizumab
(Keytruda, MSD – дневна доза 200 mg на 3 седмици),
като категория 1 при І линия на лечение на ММBRAF
див тип при ІІІс и ІV ст. и II линия при прогресия след
таргетна терапия на BRAF-mut MM.
Терапията с анти-PD1 антитела (Nivolumab,
Pembrolizumab) е по-ефективна, като туморния отговор достига 40%, а 5-годишната преживяемост – 40%.
(42-43). Те са единственият ефективен медикамент при
мукозните ММ с туморен отговор от 23% (44). В про
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цес на проучване е ефектът от терапията и при метастазирал увеален ММ, който е резистентен на химиотерапия.
Комбинация на CTLA4 + PD1 антитела
С комбинацията се постига по-бърз и по-голям туморен отговор и удължаване на mPFS и mOS. През 2018
г. излязоха предварителните резултати на проучването
CheckMate 067, в което има три рандомизирани групи
пациенти, лекувани с Nivolumab (Nivo) + Ipilimumab
(Ipi) vs Nivolumab vs Ipilimumab (45). ORR при Nivo+Ipi
е 58% vs 44% при Nivo vs 19% при Ipi. CR се установява
съответно в 19%, 16% и 5%. mPFS е съответно 11.5 м.,
6.9 м. и 2.9 месеца. mOS в групата Nivo+Ipi не е достигната, в тази с Nivo е 37.6 м. и в тази с Ipi – 19.9 месеца.
Безспорното предимство на комбинацията се ограничава от многото (59.3%) странични действия 3/4
степен, довели до окончателно прекратяване на терапията при 39.3% от пациентите. Ефектът от лечението
обаче продължава при 80% от пациентите след спиране на лечението.
Предимство на комбинацията с анти-PD1 + CTLA4
антитела като първа линия е установена при лечение
на асимптоматични мозъчни метастази с НД 2a и при
пациенти сLDH > 2 ULN с по-ниско НД 3a.
Комбинацията може да се прилага също като първа
линия при бързо развиващи се тумори (кинетиката на
комбинацията е по-бърза) и при липсваща експресия
на PD-L1 (G. Long ASCO 2017).
При проведените проучвания, напр. CheckMate 067,
се установи, че имунотерапията е еднакво ефективна
при BRAF- и BRAF+ тумори. Преживяемостта с тар-

гетна терапия е по-добра първата година, но след това
е по-добра при имунотерапията (44). Това поставя
въпроса, защо да не се започва с имунотерапия при
всички тумори? При тумори с бавна кинетика, при
които не се рискува бързо увреждане на орган или
функция, би могло да се започне с имунотерапия първа линия, а таргетната терапия да се включи при евентуална прогресия. Отговор на този въпрос се очаква
от проучвания, които вървят в момента(SECOMBIT,
NCT02631447).
Прогностични и предиктивни фактори на имунотерапията
Ефектът от терапията зависи от същите клинико-биохимични фактори като таргетната терапия, но освен тях има установени няколко други фактора, като
най-важният е нивото на експресия на PD-L1 от тумора. При липса на експресия на лиганда (под 1%),
туморният отговор е 7% в проучването KeyNote OO1,
но 23% в KeyNote 006. С нарастването на експресията
над 60% туморният отговор непрекъснато нараства до
63%. При ММ не се налага рутинно изследване на лигандата, но количественото ѝ изражение има предиктивност (G. Long, ASCO 2017).
Вторият предиктивен фактор е наличието на тумор-инфилтриращи лимфоцити (TIL).
Резистентността на туморната клетка към TIL зависи
и от експресията на PD-L1 на клетъчната стена. Тя е
вродена или придобита. Онкогенната (вродена) имунна резистентност е много рядка при ММ (Фиг. 14а.). В
повечето случаи се касае за адаптивна имунна резистентност на туморната клетка (Фиг.14б.) и експресията
на лиганда е резултат на секретирания от Т-лимфоцит
IFN –Ƴ.

Фигура 14. Вродена и придобита имунна резистентност на туморната клетка
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На табл. 2 са изобразени четирите възможни ситуации
на имунна реакция в туморната микросреда.
Таблица 2. Процентно съотношение на типове туморна микросреда

показателя (Фиг. 15.) (48):
• ниво на експресия на PD1-L;
• инфилтрация с TIL, количество, както и тяхната локализация (в периферията на тумора или в него);
• ниво на LDH – повишаването на нивото ѝ съответства на нарастващия туморен обем и понижаване на
нивото на глюкозата в туморната микросреда, което
понижава активността на TIL;
• ниво на имуносупресивни агенти (IL6), С реактивен
протеин;
• мутационен репертоар (имуногенност натумора);
• чувствителност към IFN-Ƴ и експресия на МНС
(придобита резистентност).
При нанесени стойности се получава предиктивен модел за очакван ефект от лечението.

Тип І – експресия на лигандите и масивна инфилтрация от TIL.
Тип ІІ – липса на лигани и TIL – туморът е „студен“, не
е имуногенен.
Тип ІІІ – експресия на лиганди, липса на TIL – онкогенна индукция на лигандите с липсващ имунен отговор – вродена резистентност.
Тип ІV – липса на експресия на лигандата, наличие на
TIL, тяхната функция е блокирана от T-regs и MDSC.
Предварителното определяне на двата фактора – експресия на лигандите и наличие на TIL, може да има
предиктивно значение за избора на терапия (46). Притип І може да се очаква най-добър ефект от терапията
и процентът от 38% съответства на този от туморния
отговор при двeтe анти–PD1 антитела. При тип ІІ туморът е неимуногенен и той може да се превърне от
„студен“ в „горещ“ чрез инжектиране на онколитичен
вирус (T vec – Imlуgic), лъчетерапия или химиотерапия, които да разкрият нови антигенни епитопи. При
тип ІІІ засега няма радикално решение, но той е много
рядък при ММ. При тип ІV може да се започне с химиотерапия (напр. с Cyclophosphamidе, който потиска
Tregs).
При имунотерапията, както при таргетната терапия,
също има резистентност. Кривата на Kaplan-Meyer
на PFS започва с бърз спад, дължащ се на първичната
резистентност към терапията. Следва почти хоризонтален ход на кривата със съвсем лек спад, дължащ се
на придобитата резистентност. Установи се, че причините за това са две –дезактивация на JAK1 или JAK2–
загуба на чувствителност към IFN-Ƴ (JAK-STAT3 сигнален път) и дезактивация на Beta-2-microglobulin,
част от MHC class I, необходим за разпознаването от
CD8 T-лимфоцитите (47).
През 2016 г. беше разработен т. нар. „раков имунограм“
(radar plot), на който се нанасят количествено седем

Фигура 15. Раков имунограм
Много проучвания вървят при ММ, комбинация на
checkpoint инхибитори, напр. anti-PD ab с LAG 3 или
TIM 3, комбинация на ИТ и ТТ. Резултатите се очакват
през следващите години.
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НЕМЕЛАНОМНИ ТУМОРИ НА КОЖАТА
През 2015 г. в България бяха регистрирани 4425 пациента с тумори на кожата, 12.3% от всички новооткрити
тумори. 3097 от пациентите са с базоцелуларен карцином (BCC), 812 със спиноцелуларен карцином (SCC),
500 с меланом и 6 с тумор от клетките на Merkel (MCC).
Темпът на повишаване на заболяемостта при немеланомните кожни тумори е по-висок от този при меланома. Тези данни съответстват на тези на Globocan,
като заболяемостта през 2019 г. е 1042056 пациента с
немеланомни тумори и 284 723 с меланом. BCC и SCC
са с добра прогноза, но все пак смъртните случаи при
тях, поради високата заболяемост, се равняват на тези
при меланома – 65155 vs 60712.
SCC и ВСС понякога се наричат общо кератиноцитни
тумори поради сходната етиопатогенеза. Приема се,
че произхождат от кератиноцитните стволови клетки, разположени около булбуса на космения фоликул
и в междуфоликулярното пространство. Напоследък
се приема, че и клетките на базалния слой на епитела
могат да функционират като стволови клетки. Те физиологично се самообновяват (self-renewal), подобно
на стволовите клетки, като едната дъщерна клетка
е идентична с майчината и остава в Stratum basale, а
другата преминава и претърпява изменения в горните слоеве на епидермиса, докато отпадне от Stratum
corneum. Настъпилите в първата дъщерна клетка мутации могат да се съхранят и акумулират до появата
на карцином (1).
Основната причина за появата на кожните тумори е
УВ-А и УВ-Б лъчението от слънчевата светлина или
от солариумите. Доскоро се считаше, че УВ-Б предизвиква мутации на ДНК и поява на тумори, а УВ-А –
поява на свободни окислителни радикали и стареене
на кожата. Сега вече е доказано, че предизвиква също
кожни тумори (1,2).

Фигура 1. ВСС на лицето
Още през 70-те години на ХХ век започнаха проучванията на сигналния път Hedgehog (HH), който е
активен през ембрионалното развитие и органогенезата, като постнатално активира тъканните стволови
клетки само при репаративни процеси и подържането
на хомеостазата. Сигналният път се активира от протеина Smoothen (Smo) при достигане на определено
ниво на интрацелуларния оксистерол. Каскадно се активира следващият протеин Glioma (Gli) и транскрипционните фактори в ядрото. Неактивното състояние
на НН се подържа от супресора Patched1 (PTCH1),
който извежда оксистерола екстрацелуларно и подържа ниските му нива в клетката. Функцията на супресора се блокира от лигандата Sonic Hedgehog (SHH),
която се секретира авто- или паракринно и сигналният път се активира (Фиг. 2.) (5).

Базоцелуларен карцином
Базоцелуларният карцином е с най-висока и бързо повишаваща се заболяемост (75%-80% от всички кожни
тумори), но с най-добра прогноза. В повечето случаи
туморът е индуциран от интермитентно излагане на
УВ лъчи, но може да се дължи на генетично предразположение, като при появата му на закрити от светлината места, както и при наследствени генетични заболявания, като синдрома на Gorlin-Goltz, Xeroderma
pigmentosum и др (3). ВСС най-често е локализиран
на лицето и в много случаи туморите са множествени
(Фиг. 1.). Туморният растеж е бавен, а метастазирането
е казуистика (4). Петгодишната преживяемост е повече от 95%.
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Фигура 2. Сигнален път Hedgehog

При 15 тумора се установява патологично активиране на НН, което може да се дължи на повишена експресия
на лигандата, при мутация на SHH (лиганд-зависими тумори) или по-рядко при мутации на PTCH1 или SMO,
както е при ВСС и медулобластома (лиганд-независими тумори) (Табл. 1.). При повечето случаи на ВСС (над
90%) се установяват НН мутации, като в 95% е загуба на туморно супресорния ген PTCH1 на хромозома 9q22.3,
а в 5% – постоянната активация на онкогена SMO (6,7). При синдрома на Gorlin-Goltz автозомно-доминантно се
унаследява мутация в единия алел на PTCH1 (8-10).
Таблица 1. Лиганд-зависими и независими тумори

ВСС има две основни клинични форми – нодуларна и повърхностна, които имат различни генетични изменения,
клетъчен произход и биологично поведение. Преди 20
години се появи становището, че в някои отношения
те са два различни тумора. През последните 5 години
се установи, че имат различен произход – нодуларните
от стволови клетки в космения фоликул, предимно в
механорецепторните ниши с участието на Меркеловите клетки и нервните влакна за допир, с генна мутация
предимно на PTCH1, а повърхностните (суперфициални, склеродермиформени) – от стволови клетки на
интерфоликулярния епител с мутации наSMO (4, 11).
Повърхностните ВСС са с по-лоша прогноза поради
по-голямата вероятност да рецидивират.
В VІІІ-мата TNM класификация от 2018 г. има промени като прогностичните точки на пречупване за (Т) са
2 и 4 см – Т1 до 2 см, Т2 – 2-4 см, Т3 > 4 см Т4а е с инфилтрация на костните структури (спонгиоза и костен
мозък) и Т4в – с инфилтрация на форамените на гръбначния стълб и черепа. N категориите са в зависимост
от броя, големината и локализацията на лимфните метастази. М показва само дали има или няма хематогенни метастази.
Като изключително локален процес, основното лечение на ВСС е оперативното – ексцизия с 4-5 мм осигурителна зона. В клиники, където е възможно, се
извършва микрохирургия по Mohs за максимално радикална и щадяща интервенция. При пациенти, които
не могат или не желаят оперативно лечение или то би

причинило тежки козметични или функционални увреждания, може да се проведе лъчетерапия.
Други локални методи са имунотерапия с Imiquimod
(Aldara), електро-химиотерапия, криотерапия или фотодинамична терапия.
При установените генетични причини за появата на
ВСС, в терапията му навлезе таргетната терапия със
SMO инхибитори, независимо дали се касае за мутация SMO или PTCH1 (10). Регистрираните от FDA и
ЕМА препарати са Vismodegib (Erivedge) и Sonidegib
(Odomzo) – алостерични инхибитори (12, 13). В България е регистриран и се реимбурсира само Vismodegib.
Дозировката е 150 mg дневно.
Индикацията за провеждане на таргетна терапия са
локално авансирали инкурабилни с операция или лъчетерапия ВСС (laВСС) – около 5% от случаите, или
редките случаи на метастазирал BCC (mBCC) – между
0.0028% и 0.55%.
При отчитане на дългосрочните резултати (39 месеца) на регистрационното проучване ERIVANCE
(NCT00833417) ORR достигна 60.3% при laВСС и 48.5%
при mBCC, медианната продължителност на отговора
(mDOR) е съответно 26.2 месеца и 14.8 м., mPFS – 12.9
м. и 9.3м., mOS не е достигната при laВСС и е 33.4 м.
при mBCC. При случаите с Gorlin-Goltz повлияването
е пълно. Странични действия се наблюдават при
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повече от 30%, като най-честите са мускулни спазми,
алопеция, загуба на вкуса (dysgeusia), умора и гадене.
Поради странични действия от различна степен, 22%
от пациентите са прекратили лечението. Не са установени смъртни случаи, свързани с приложението на
vismodegib (13, 14).
Както при другите таргетни терапии, така и при ВСС
се установява поява на резистентност. При 48% от спорадичните ВСС е установена първоначална вътрешна (intrinsic) резистентност. Най-честата причина са
мутации на SMO, възпрепятстващи фиксирането на
SMO инхибитора. Друга причина е липса на мутации
на PTCH или SMO, както и недостатъчно високо плазмено ниво на vismodegib, поради особености във фармакокинетиката му. При 20% от повлиялите се ВСС в
рамките на една година се появява придобита резистентност, дължаща се на компенсаторна активация на
друг сигнален път – неканонична активация на GLI с
bypass на SMO.
При терапия с vismodegib при ВСС могат да се постигнат много добри резултати, включително и CR >20%.
При laBCC съществува въпрос как да се използва началният успех на терапията преди прогресия. Логично
е таргетната терапия да се прилага като неоадювантна терапия. При постигане на максимален ефект би
трябвало да се обсъди възможността за оперативно
лечение. С тази цел през 2014 г. стартира проучването
VISMONEO (15).
През 2019 г. при всички кожни тумори започнаха да
излизат съобщения за резултатите от имунотерапия при тях с checkpoint инхибитори. Използвани
са Nivolumab или Nivolumab + Ipilimumab (16) или
Pembrolizumab (17). ORR е 44%. Данните за PFS и OS
са твърде предварителни. При наличието на ННинхибитори най-вероятно имунотерапията ще бъде втора
линия на лечение.
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СПИНОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ
SCC е по-рядък от ВСС, но при него по-често се появяват метастази и има смъртност 2%. Въпреки че и при двата
тумора основната причина за появата им е радиационното и УВ лъчение, съществуват някои разлики:
• клетките на ВСС наподобяват клетките от базалния слой – stratum basale или germinativum, докато на SCC на
спинозния (неправилно е да се счита, че клетките на SCC произхождат от stratum spinosum, тъй като клетките в
него не се делят);
• докато ВСС няма преканцерози, при SCC има преканцероза лъчевата кератоза (Фиг. 1.) и carcinoma is – Morbus
Bowen, Erytroplasia Quеyrat на пениса и екстрамамарния М. Padget;
• докато при ВСС канцерогенният ефект на УВ лъчите настъпва при интермитентно облъчване, при SCC е при хроничното излагане и появата на тумора зависи от кумулираната УВ енергия. Най-честата мутация е р53;
• протекцията с УВ защитни препарати при SCC и преканцерозите е ефективна, докато при ВСС ефектът е спорен;
• канцерогенезата на SCC може да се дължи и на някои вещества като арсен и бензпирен, както и на термични
травми и на вируси –Condylomata giganteaBuschke-Löwenstein, асоциирани с инфекция HPV 6 и 11, евентуално
16 и 18 тип;
• имуносупресията, причинена от УВ лъчите чрез супресия на дендритните клетки в кожата, медикаментозно при
трансплантации или при пациенти със СПИН, са много по-чести при SCC, отколкото при ВСС;
• SCC е тумор с най-много мутации (повече от меланома), причинени от УВ лъчите.

Фигура 1. Лъчева кератоза
Клиничната картина на SCC е незаздравяваща рана най-често на изложените на слънце части на тялото или верукозни лезии. Както при ВСС, така и при SCC, най - рискови за рецидив, след операция или лъчелечение, са лезиите по лицето, особено ухо, нос, капилициум поради липса на достатъчно подкожна тъкан за сигурна радикална
интервенция. В 5% при SCC се появяват лимфни или хематогенни метастази. Рискът от появата им нараства с
увеличаване на тумора – диаметър повече от 2 см и дебелина повече от 2 мм (Фиг. 2, 3.).

Фигура 2. А. SCC на лицето В. SCC от кожни аднексии
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Далечни метастази (M):
• неприложимо;
• M0 – без далечни метастази;
• M1 –далечни метастази.
Стадии:
• Стадий0 – Tis, N0, M0;
• Стадий I – T1, N0, M0;
• Стадий II – T2, N0, M0;
• Стадий III – T3, N0, M0 или T1-3, N1, M0;Стадий IV –
T1-3, N2, M0 или което и да е T, N3, M0 или T4 или N,
M0 или което и да е T или N.
Лечение
Локално лечение
Основното лечение на ВСС и SCC е оперативното,
като се постига радикалноств повече от 95% от случаите. При високорисковите карциноми е подходящамикрохирургията по Mohs, при която радикалността
може да достигне 100%.

Фигура 3. Метастазирал SCC

През 2018г. влезе в сила 7-та TNM класификация за
ВСС и SCC.
Първичен тумор (T):
• TX –първичният тумор неможе да бъде преценен;
• T0 –няма данни за първичен тумор;
• Tis – карцином in situ;
• T1 – тумор до 2 cм или по-малко в най-големия си
диаметър, с по-малко от 2 фактора за висок риск;
• T2 – тумор с 2 cм в най-големия си размер, с или без 1
допълнителен фактор за висок риск или какъвто и да е
размер, с 2 или повече фактора за висок риск;
• T3 – тумор с инвазия в максилата, мандибулата, орбитата или темпоралната кост;
• T4 – тумор с инвазия в скелета или периневрална инвазия на черепната основа.
Регионални лимфни възли (N):
• NX – регионалните лимфни възли не могат да бъдат
преценени;
• N0 – без регионални лимфни метастази;
• N1 – метастаза в единичен ипсилатерален лимфен
възел до 3 см в най-големия си размер;
• N2 – метастаза в единичен или множествени ипсилатерални, билатерални или контралатерални лимфни
възли между 3 и 6 см в най-големия си размер;
• N2a – метастаза в единичен лимфен възел между 3 и
6 см в най-големия си размер;
• N2b – метастаза в множествени ипсилатерални лимфни възли, между 3 и 6 см в най-големия си размер;
• N2c – метастаза в множествени билатерални или
контралатерални лимфни възли между 3 и 6 см в
най-големия си размер;
• N3 – метастаза в лимфен възел, повече от 6 см в
най-големия си размер.

Лъчетерапията е подходяща за пациенти, които не
биха могли да понесат тежка операция или тя би била
мутилираща. При съмнение за нерадикалност на операцията, лъчетерапията може да бъде прилагана адювантно.
Алтернативни методи на лечение с по-ниска вероятност за радикалност са: електрокоагулацията, криотерапията, фотодинамичната терапия, имунотерапията
с Aldara. След локален рецидив от операция и лъчетерапия се налага системно лечение (Фиг. 4.).

Фигура 4. Рецидив след операции и лъчетерапия
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Системно лечение
При локално авансирали laSCC, неповлияващи се оперативно и от лъчелечение,иметастатични mSCC се
провежда системно лечение:
• химиотерапия, най-често 5-FU и Bleomycin, както и
комбинацията на препарати, съдържащи платина и
таксани. Ефективността е ниска и бързо настъпва рецидив;
• таргетна терапия с инхибитор на EGFR Erbitux.
Краткотрайният 3-месечен ефект е почти 90%, като
най-много са частичните отговори – 42% (1). Засега
всички проучвания са фаза 2, тъй като пациентите с
laSCC или мSCC са малко;
• имунотерапия с checkpoint инхибитори. През 2019
г. беше регистриран ново анти-PD1 антитяло за терапия на laSCC и мSCCcemiplimab Libtayo® на Sanofi/
Regeneron. Приетата доза е 350 mg на 3 седмици. Достигнатият туморен отговор е 49% (2). Започнаха и
две проучвания с Pembrolizumab– KEYNOTE-629 и
KEYNOTE-630. Първичната цел на първото е общият туморен отговор (3). При второто първичната цел
е свободният от тумор период (DFS),потвърден с биопсия (4).
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МЕРКЕЛОВ ТУМОР (МСС)
Туморът от клетките на Меркел (Merkel cell carcinoma
– MCC) е рядко, злокачествено заболяване на кожата, с
бързо увеличаваща се заболяемост. Въпреки че се приема за невроендокринен тумор, произходът на туморните клетки е спорен, като се предполага, че може да
произхождат от епидермалните стволови клетки.
През 2008 г. Chang и Moore откриха, че някои от МСС
се причиняват от полиома вирус –MCPyV (1). Установи се, че в Европа, САЩ и Япония в 80% от случаите на
МСС саMCPyV+, докато в Австралия вируспозитивните пациенти са само 40%. За MCPyV- пациенти се
приема, че основният етиологичен агент не е вирусът,
а УВ лъчите. Откривателите на вируса – Fenget al.за
първи път използваха техниката digital transcriptome
subtraction със секвениране на cDNA за откриване на
вирусните секвенции на вируса при МСС. При пациентите с МСС MCPyV+ се установява висок титър на
антитела срещу вируса и по-добра прогноза на заболяването с по-дълъг период до прогресия (2). Вирусът
не е трансмисим, което се дължи на неговото интегриране в генома на клетката по моноклонален начин,
вирусният голям Т-антиген (LTA) има мутации, които
възпрепятстват неговата репликация и има ролята на
супресор (3). MCPyV е класифициран от IACR като
канцероген клас 2а (4). Вирусният малък Т-антиген
(STA) е необходим за туморната пролиферация чрез
повишена експресия на PDFGR-alfa и KIT и активиране на сигналния път PTI3 – mTOR – AKT. Като се
използват in vitroмодели се предполага, че експресията по цялата дължина на LTA е способнада прекъсне
стабилността на клетъчния геном и да активира мутагенния ензим APOBEC3B, както при други онкогенни
вируси като НРV.По отношение на мутационния статус се установи, че МСС MCPyV- (УВ-индуцираният
МСС) има стократно повече мутации – 1124 на екзом,
предимно с УВ сигнатура, отколкото МСС MCPyV+,
12 на екзом (5). Въпреки малкия брой мутации, те са
достатъчно имуногенни да предизвикат имунен отговор и да бъдат обект на имунотерапия.
Епидемиологичните фактори са свързани с напреднала възраст(над 65 години), УВ лъчи, имуносупресивни състояния и болести. Използва се акронима:AEIOU–Asymptomatic/lack of tenderness,Expanding
rapidly,Immune suppression,Older than age 50, UVexposed site on a person with fair skin. В 89% от случаите
пациентите отговарят на поне 3 от тези критерии (6).
Прогностичните хистопатологични фактори на унивариантния анализ са дебелина на тумора (Р=0.001),
туморен размер (0.0002), най-дълбоките анатомични структури, засегнати от тумора (Р=0.0003), вид на
туморния растеж (Р=0.003), лимфоваскуларната инвазия (Р=0.00001), наличие на туморни инфилтриращи лимфоцити (Р=0.05) и наличие на лъчева еластоза
(Р=0.05). На мултивариантния анализ нодуларният
растеж, с малка дебелина и липса на лимфоваскуларна
инвазия,е свързанс по-добра преживяемост.

Диагностика: Клиничната диагноза на МСС не е
лесна, което води често до нейното забавяне. МСС е
обикновено червеникаво или синкаво новообразование, което може да наподобява и възпалителен процес
(Фиг. 1.). Най-честата локализация е лицето и крайниците(Фиг. 2.).

Фигура 1. МСС на антебрахиума

Фигура 2. Най-чести локализации на МСС
Окончателната диагноза е хистологичният резултат.
Според NCCN Guidelines при МСС основната диференциална диагноза е с метастаза от дребноклетъчен
карцином на белия дроб. Затова се препоръчва ИХХ
с СК-20 (цитокератин 20 – патогномичен за МСС) и
ТТF-1 (thyroid transcriptional factor – патогномичен за
дребноклетъчния белодробен карцином). В диференциалната диагностика с други тумори се използва ИХХ
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с chromogranin A, synaptophysin, neron specific enolase,
neurofilament protein, CD 56 (7). Вирусният причинител на заболяванетоMCPyV се открива с RT-PCR.
Първичният тумор (Т) е локално агресивен и се стадира по екстензивния растеж като карциномите с прогностични точки 2 и 5 см.
Според VІІІ-та TNM класификация от 2018 г. (8):
Т1 е до 2 см, Т2 – от 2 до 5 см, Т3 повече от 5 см, Т4
– с инвазия в подлежащите тъкани (фасции, мускули,
кости).

Clin Oncol.2011 Apr 20;29(12):1612-9.
3. Houben R., Shuda M., Weinkam R., Schrama D., Feng H.,
Chang Y., Moore P.S., Becker J.C. 2010.Merkel cell polyomavirus-infected Merkel cell carcinoma cells require expression
of viral T antigens.J Virol84:7064–7072 Merkel cell carcinoma. Ann Oncol.2010 Oct;21 Suppl 7:vii81-5. doi: 10.1093/
annonc/mdq366.
4. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes
1–118.

N1 – лимфна метастаза(и), N2 – интранзитни метастази, N3 – лимфни и интранзитни метастази.

5. Gerald Gohet al. Mutational landscape of MCPyV-positive and MCPyV-negative Merkel cell carcinomas with implications for immunotherapyOncotarget. 2016 Jan 19; 7(3):
3403–3415.

M се стадира като при меланома, с който имат подобно биологично поведение и терапевтични подходи –
спонтанна регресия, интранзитни регионални лимфни и хематогенни метастази.

6. Heath M., Jaimes N., Lemos B., Mostaghimi A., Wang
L.C., Penas P.F. et al. Clinical characteristics of Merkel cell
carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features.J
Am Acad Dermatol.2008;58:375–381.

Лечение

7. NCCN Guidelines Mekel cell carcinoma 2019 Verion 1.0.

Основно се разчита на радикална операция на първичния тумор. Препоръчва се отстраняване с 3 см
осигурителна зона, биопсия на стражевите лимфни
възли, адювантна лъчетерапия, а при хематогенна дисеминация – химиотерапия (8). В нерезектабилен ІІІ
и ІV стадий при пациентите все още основното системно лечение е базираната на платина химиотерапия.
Най-добри резултати са с карбоплатина и етопозид
като туморният отговор достига 50%. За съжаление
след 2-3 курса заболяването прогресира и не се установява промяна в преживяемостта.

8. Bhatia S. et al. Adjuvant Radiation Therapy and Chemotherapy in Merkel Cell Carcinoma: Survival Analyses of 6908
Cases From the National Cancer Data Base. J Natl Cancer
Inst.2016 May 31;108(9).

Поради повишена експресията на PDFGR-alfa и KIT
се изпробва таргетна терапия с Imatinib,при която са
описани значими успехи, но те не се потвърждават в
клинични проучвания (10,11).
Най-голям успех за сега е постигнат с имунотерапията
с анти-PD1антитела. През март 2017г. FDA регистрира
Avelumab (PD-L1 антитяло) като втора линия лечение
след химиотерапия при дисеминиран МСС на базата
на резултатите от проучване във фаза 2 (12). В проучването беше постигнат туморен отговор в 33%, както
при наличие на PD-L1, така и при липса на PD-L1, както при MCPyV+, така и при MCPyV-, въпреки че резултатите са най-добри при PD-L+ / MCPyV+.
С Pemrolizumab, като първа линия на лечение, има
също фаза 2 проучване и резултатите са още по-добри
– 56% туморен отговор (13). Сега Avelumab е с регистрация от ЕМА за първа и втора линия на лечение.
Литература:
1. Feng H.,Shuda M,Chang Y,Moore PS. Clonal integration
of a polyomavirus in human Merkel cell carcinoma. Science.2008 Feb 22;319(5866):1096-100.
2. Touzé A.,Le Bidre E, Laude H, High levels of antibodies
against Merkel cell polyomavirus identify a subset of patients
with merkel cell carcinoma with better clinical outcome. J
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9. Cohen P.R., Tomson B.N., Elkin S.K., Marchlik E., Carter J.L., Kurzrock R. 2016.Genomic portfolio of Merkel
cell carcinoma as determined by comprehensive genomic
profiling: implications for targeted therapeutics.Oncotarget7:23454–23467. doi:10.18632/oncotarget.8032.
10. Loader D.E., Feldmann R., Baumgartner M., Breier F.,
Schrama D., Becker J.C. et al. Clinical remission of Merkel
cell carcinoma after treatment with imatinib.J Am Acad
Dermatol.2013;69(4):e181–3.
11. Samlowski W.E., Moon J., Tuthill R.J., Heinrich M.C.,
Balzer-Haas N.S., Merl S.A. et al. A phase II trial of imatinib
mesylate in merkel cell carcinoma (neuroendocrine carcinoma of the skin): A Southwest Oncology Group study (S0331)
Am J Clin Oncol. [Clinical Trial, Phase II Multicenter Study
Research Support, U.S. Gov‘t, P.H.S.]2010;33(5):495–9.
12. Kaufman H.L. et al. Avelumab in patients with chemotherapy-refractory metastatic Merkel cell carcinoma: a multicentre, single-group, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol.2016 Oct;17(10):1374-1385.
13. Paul T. Nghiem et al. PD-1 Blockade with Pembrolizumab in Advanced Merkel-Cell Carcinoma N Engl J Med 2016;
374:2542-2552June 30, 2016.
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ПЪРВИЧНИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ
НА КОСТИТЕ И МЕКИТЕ
ТЪКАНИ НА КРАЙНИЦИТЕ
С. СЛАВЧЕВ, Д. ГЕОРГИЕВ,
С. ЛАЛОВА, С. БАЧУРСКА,
А. ДУДОВ, И. ДИМОВА
Първичните злокачествени тумори на костите на
крайниците, раменния и тазовия пояс принадлежат
към групата на редките злокачествени заболявания,
съставляващи под 0,2% от всички злокачествени тумори (1, 2). Те са хетерогенна група заболявания,
включваща десетки нозологични единици с различна

хистогенеза, биологично поведение и преживяемост,
поради което трудно се създава стандартно поведение
за лечение. Остеогенният сарком е най-честият костен
тумор, за който са характерни над десет варианта, някои от които са с добра прогноза, а други – практически нелечими (3, 4), поради което всички ръководства препоръчват лечението на този вид тумори да се
провежда в специализирани центрове с опит.
Саркомите на меките тъкани, които съставляват
по-малко от 1% от всички туморни заболявания,
се характеризират с изключително биологично
разнообразие при над 117 нозологични единици (5).
Това представлява огромно предизвикателство при
морфологичната им диагностика. Забележителен
напредък в генетичното изследване на саркомите
дава възможност на постепенното навлизане на
имунохистохимични
и
молекулярногенетични
изследвания в рутинния диагностичен панел на
тази група заболявания. На табл. 1. са представени
имунохистохимичните характеристики при някои от
честите костни и мекотъканни саркоми в корелация с
генетичния им профил (6, 7).

Таблица 1. Имунохистохимичен и молекулярногенетичен профил на избрани саркоми
Диагноза

Съкращение

Имунопрофил

Генетични маркери

Ангиосарком

AS

Маркери за съдов
произход: ERG+, CD31+,
CD34+

c-MYC амплификация
при пострадиационен
лимфедем, асоцииран AS

Алвеоларен сарком на меки
тъкани

ASPS

TFE3+

TFE3-ASPL сливане

Ангиоматоиден фиброзиращ
хистиоцитом

AFH

Ко-експресия на Desmin
и EMA

Сливания в EWSR1-CREB1,
EWSR1-ATF1,
FUS-ATF1

Гломус тумор

SMA+, caldesmon +

Грануларноклетъчен тумор

SOX10+, S100+, CD68+

MIR143-NOTCH сливане

Дезмопластичен дребнокръглоклетъчен тумор

DSRCT

Полифенотипен: WT1+,
CK+, EMA+, Desmin+,
но Synaptophysin-,
Chromagranin A-

EWSR1-WT1 сливане

Дерматофибром (фиброзиращ хистиоцитом)

DF/BFH

CD34-

PRKSB и PRKCD
пренареждания (нямат
диагностичен характер)

Дерматофибросарком
протуберанс

DFSP

CD34+

COL1A1-PDGFB сливане

Епителоиден
хемангиоендотелиом

EHE

Маркери за съдов
произход: ERG+, CD31+,
CD34+, както и CAMTA1+

WWTR1-CAMTA1 сливане

CK+, EMA+. Ко-експресия
на CK и CD34 е уникална
за епителоиден сарком!

Биалелна SMARCB1
инактивация, в резултат на
22q11 делеция

Епителоиден сарком
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Екстраскелетен миксоиден
хондросарком

EMC

S100+, Synaptophysin+

NR4A3 пренареждане

Инфламаторен
миофибробластен тумор

IMT

Actin+ (80%), ALK+

ALK, ROS1, RET, NTRAK
пренареждания

Капоши сарком

Лейомиом/

Маркери за съдов
произход: ERG+, CD31+,
CD34+, както и HHV8+

лейомиосарком

Desmin+, actin+,
caldesmon+;
екстраутеринни ER-,
утеринни ER+

Липосарком

MDM2+, CDK4+

12q14-15 амплификация
(MDM2 и CDK4 са в този
регион)

Малигнен рабдоиден тумор

Ко-експресия на EMA и
neurofilament

Биалелна SMARCB1
инактивация

Ко-експресия на S100 и
SОX10

NF1 мутация

Мезенхимен хондросарком

SOX9+, CD99+

HEY1-NCOA2 сливане

Миоепителен тумор

Полифенотипен: епителни
маркери: CK+, EMA+,
p63+; миоепителни маркери: S100+, SOX10+;
мускулни маркери: SMA+,
calponin+

EWSR1 пренареждане

Нодуларен фасциит

SMA+, calponin+

MYH9-USP6 сливане

S100+, desmin+

PHF1 пренареждане в
някой от случаите

Малигнен тумор на
периферни нервни обвивки

Осифициращ
фибромиксоиден тумор

LMS

MPNST

OFMT

Периневрином
Периваскуларен
светлоклетъчен тумор

EMA+, CD34+, S100-,
SOX10PEComa

Мускулни маркери: SMA+,
desmin+, меланоцитни
маркери: HMB45+,
MelanA+

TFE3 пренареждане,

CK+, ERG+, CD31-, CD34-

SERPINE1-FOSB сливане

Desmin+, myogenin+,
MyoD1+

PAX3-FOXO1 и PAX7FOXO1 сливания

Сарком с BCOR
пренареждане

BROR+, SATB+,

BCOR-CCNB3 и BCORMAML3 сливания

Сарком с CIC опренареждане

WT1+

CIC-DUX4 сливане

Псевдомиогенен
хемангиоендотелиом
Рабдомиосарком

RMS

TSC1/2 мутация

Светлоклетъчен сарком
(меланом на меките тъкани)

CCS

Маркери за меланом:
S100+, HMB45+, MelanA+,
SOX10+

EWSR1-ATF1 сливане

Солитарен фиброзиращ
тумор (хемангиоперицитом)

SFT

STAT6+, CD34+

NAB2-STAT6 сливане

Синовиален сарком

SS

CK+, EMA+, CD99+,
TLE1+

SS18-SSX1/2 сливане
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Фибромиксоиден сарком
(Low grade)

MUC4+

FUS-CREB3L2 сливане

Фиброматоза

β-catenin

CTNNB1 или APC мутации

Хордом

CK+, ENA+, S100+

Шваном (неврофибром)

SOX10+, S100+

Юинг сарком

PNET

CD99+, NKX2.2+

Сливане на EWSR1 с ETS

Забележка: Съкращения: CK – цитокератин, EMA – епителен мембранен антиген, SMA – гладкомускулен актин.
Преди 1970 година основен метод за постигане на локален контрол при лечение на злокачествени тумори на костите и меките тъкани е била ампутацията. Лечебните резултати показват висока честота на локалните рецидиви
до 25% и дългосрочна преживяемост при едва 20% от случаите. Напредъкът в лечението им се дължи не само на
въвеждането на адювантната (и по-късно и на неоадювантната химиотерапия), но и на усъвършенстването на
хирургичните техники, основани на по-доброто разбиране на биологичното поведение на този вид тумори (3, 8,
9). В онкоортопедията е възприето стадирането на костните и мекотъканни мезенхимни тумори да се основава
на хирургичната класификация на MSTS (Musculoskeletal Tumor Society), предложена от William Enneking през
1980 година, която е алтернатива на TNM класификацията и се базира на степента на малигненост G, локалното
разпространение на тумора T и наличието или липсата на метастази M. (7, 8). Класификацията включва три стадия – I, II и III, всеки от които се разделя на подкатегории А и B в зависимост от локалното разпространение на
тумора (Табл. 2.).
Таблица 2. Хирургична класификация на W. Enneking за стадиране на мезенхимните тумори на крайниците
Стадий

Степен

Локализация

Метастази

Определение

Доброкачествени
1

G0

T0

M0

Латентни, неактивни

2

G0

T0

M0

Активни

3

G0

T1-2

M0-1

Агресивни, нарушаващи естествените
бариери

T1

M0

Ниска степен на малигненост

Злокачествени
IA

G1

А Интракомпартментално
IB

G1

T2

M0

Ниска степен на малигненост
B Екстракомпартментално

II A

G2

T1

M0

Висока степен на малигненост
А Интракомпартментално

II B

G2

T2

M0

Висока степен на малигненост
В Екстракомпартментално

III A–B

G1–2

T1–2

M1

Метастатично разпространение
Всяка степен (А или В)
Далечни метастази

Забележка: G – степен на малигненост (G1 (low) и G2 (high) степен на малигненост). За G1 туморите е характерно
индолентно поведение, по-малка честота на митозите, поради което при тях могат да се прилагат по-консервативни
хирургични процедури, докато G2 туморите са по-агресивни, по-често метастазират, характеризират се с
голям митотичен индекс, множество некрози с микроваскуларна инвазия, поради което изискват по-сложни
хирургични интрвенции за постигане на локален контрол (12, 13).
Т – анатомичното разпространение на тумора. Т0 е доброкачествен тумор, ограничен от „истинска“ капсула.
Т1 е всеки тумор без „истинска“ капсула, но ограничен в анатомичното си ложе. Т2 е всеки тумор без „истинска“
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капсула, произхождащ от екстракомпартменталното пространство или преминаващ през естествените анатомични бариери.
М – метастази, които са регионални (прескочили или в лимфните възли) или далечни. М0 – липсват, М1 – наличие
на метастази.
При мезенхимните тумори лимфното метастазиране е твърде рядко и наличието им е лош прогностичен белег
наравно с далечното метастазиране (ДМ), поради което параметърът N (регионални лимфни възли) не се оценява
в тази класификация (12).
Според концепцията на William Enneking „компартмент“ или „анатомично ложе“ е анатомична структура или
пространство, ограничено от естествени бариери за разпространение на тумора. Такива бариери са кортикалната
кост, фасциите, ставната капсула, ставният хрущял, сухожилията и сухожилните влагалища. Периостът, синовията и епиневриумът на големите нерви са относителни и много тънки прегради за туморното разпространение.
Съединителнотъканни пространства като аксилата, поплитеалната ямка, ингвинофеморалната област, макар и
с дефинирани анатомични граници, не представляват преграда за тумора към проксималните и дисталните области на крайниците и тялото. Напредването на тумора се осъществява през местата на съдови перфорации и мекотъканни инсерции. В ранна детска възраст и по време на пубертета, поради наличието на съдови перфорации,
растежният хрущял не се приема за устойчива бариера за разпространение на туморите. Като най-устойчивата
преграда е приет ставният хрущял (3, 13).
Препоръките за лечение по стадий според хирургичната класификация на MSTS:
I A G1 T1 MО – хирургично лечение (широка резекция);
IB G1 T2 MO – хируругично лечение (широка резекция);
IIA G2 T1 MO – хирургично лечение (радикална резекция), съчетано с адювантна терапия (химиотерапия и/
или лъчелечение);
IIB G2 T2 MО – хирургично лечение (радикална резекция), съчетано с адювантна терапия (химиотерапия и/
или лъчелечение);
III A G1-2 TI M1 – хирургично лечение (резекция с радикална или палиативна цел) с химиотерапия и/или
палиативна лъчетерапия;
IIIB GI-2 T2 M1 – хирургично лечение (резекция с радикална или палиативна цел) с химиотерапия и/или
палиативна лъчетерапия.
По-ранната и по-всеобхватна TNM класификация на AJCC се предпочита от онколозите, и макар да дава насоки
за мултидисциплинарния подход според стадия на заболяването, тя се ревизира през 5-7 години и в различните
ѝ издания броят на стадиите, както и критериите за стадиране, се променят в различна степен. (16). Това е основната причина онкоортопедите да продължават да използват основно класификацията на MSTS.
ТNM класификация при костни тумори
Апендикуларен скелет, торс, череп, лицеви кости:
Т – първичен тумор;
Тх – не се установява първичен тумор;
Т0 – няма данни за тумор;
Т1 – тумор ≤ 8см в най-големия си диаметър;
Т2 – тумор > 8 см в най-големия си диаметър;
Гръбначен стълб:
Т – първичен тумор;
Тх – не се установява първичен тумор;
Т0 – няма данни за тумор;
Т1 – тумор, обхващащ един вертебрален сегмент или два съседни сегмента;
Т2 – тумор, обхващащ три съседни вертебрални сегмента;
Т3 – тумор, обхващащ четири и повече съседни сегменти или всеки друг несъседен сегмент;
Т4 – разпространение в спиналния канал или големите съдове;
Т4a – разпространение в спиналния канал;
Т4в – разпространение в големите съдове.
Таз:
Т – първичен тумор;
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Тх – не се установява първичен тумор;
Т0 – няма данни за тумор;
Т1 – тумор в един сегмент на таза без екстраосална компонента;
Т1а – тумор ≤ 8см в най-големия си диаметър;
Т1в - тумор > 8 см в най-големия си диаметър;
Т2 – тумор, обхващащ един сегмент на таза с ектраосална компонента или ангажиращ два сегмента без екстраосална компонента;
Т2а – тумор ≤ 8см в най-големия си диаметър;
Т2в – тумор > 8 см в най-големия си диаметър;
Т3 – тумор, ангажиращ два сегмента на таза с екстраоална компонента;
Т3а – тумор ≤ 8см в най-големия си диаметър;
Т3в – тумор > 8 см в най-големия си диаметър;
Т4 – тумор, обхващащ три сегмента на таза или преминаващ през сакроилиачната става;
Т4а – тумор, обхващащ сакроилиачната става и минаващ медиално от сакроилиачния неврофорамен;
Т4в – тумор, ангажиращ външните илиачните съдове и предизвикващ тромбоза на главни тазови съдове.
N – Регионални лимфни възли:
Nx – не могат да се оценят регионалните лимфни възли;
NO – няма метастатични регионални лимфни възли;
N1 – метастази в регионалните лимфни възли.
М – Далечни метастази:
МО – няма данни за далечни метастази;
М1 – далечни метастази;
М1а – метастази в бял дроб;
М1в – метастази в кости или други хематогенни метастази.
G - степен малигненост:
Gx – не може да се оцени степента на малигненост;
G1 – високо диференциран карцином;
G2 – умерено диференциран карцином;
G3 – ниско диференциран карцином.
Хирургичните граници са важен маркер за радикалност на оперативната интервенция. Интраоперативно е много съществено хирургът да определи какво
е разпространението на тумора и каква резекция е
възможно да се осъществи – през здрави тъкани, през
реактивни тъкани, през туморната псевдокапсула или
през самия тумор. Съмнителните участъци трябва да
се изследват с гефрир и при нужда дисекцията да се
разшири. След отстраняване на тумора хистологичната верификация на резекционните линии се осъществява най-добре чрез маркиране на срезните повърхности с трайно багрило. При установяване само на нормална тъкан по резекционната повърхност, границата
се определя като широка (туморът е отстранен en bloc
и изцяло е покрит с непрекъснат слой от нормални тъкани) или радикална (туморът е отстранен en bloc, заедно с цялото му анатомично ложе и неговата естествена бариера), докато при наличие на реактивна тъкан
или псевдокапсула резекционната линия се приема за
маргинална (туморът е отстранен en bloc, но в малък
участък е покрит само с псевдокапсула), а при установяване на туморни клетки – като интралезионална
или позитивна резекционна линия. При нaрушаване
целостта на тумора, резекционната линия се определя
като контаминирана, което налага повторна резекция
по възможност до достигане на широка или радикална
резекционна линия (13). При злокачествените тумори
на костите и меките тъкани се изисква като минимум
широка резекция, а при тези в стадий IIB (с висока
степен на малигненост и екстракомпартментално раз-

пространение) по възможност радикална резекция
(14). Важно е да се подчертае, че няма пряка връзка
между вида на хирургичните граници и вида на оперативната намеса. Ампутацията не е синоним на радикална интервенция, тя може да варира от радикална до
интралезионална резекция.
Предложената от Lee Jeys et al. през 2017 г. (17) Бирмингамска система за хирургично стадиране на остеогенния сарком се опитва да прогнозира риска от локален рецидив в зависимост от отговора от проведената
предоперативна химиотерапия (добър при ≥ 90% постигната туморна некроза и лош отговор при < 90% туморна некроза) и от вида на резекцията (< 2 мм или ≥
2 мм). Интралезионната резекционна линия и лошият
отговор от неоадювантната химиотерапия се определят като независими рискови фактори за локален рецидив. Честота на локалните рецидиви при болните с
неблагоприятни фактори нараства с 16% спрямо тези с
благоприятни. Докладва се 5-годишна обща преживяемост от 67% при болните без локален рецидив спрямо
12% при тези с такъв.
Внимание заслужава разработената от Justin Cates
през 2018 г. (18) проста тристепенна Вандербилтска
класификация за стадиране на остеогенния сарком,
която се базира само на параметрите G и M и според
автора има същата прогностична стойност като тази
на MSTS и AJCC (Табл. 3.), но засега валидността ѝ за
други тумори не е доказана.
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Таблшца. 3. Вандербилтска класификация за стадиране на остеогенния сарком по Justin Cates.
Стадий

Степен на малигненост

Метастази

I

Ниска или умерена

Няма или има няколко метастази в засегната кост

II

Висока

Няма

III

Висока

Няколко метастази в засегната кост

Всяка степен

Метастази извън засегнатата кост

Големината на резекционната линия все още е предмет на редица дискусии в зависимост от хистогенезата на тумора и локализацията му. В доклада на Todd
E. Bertrand от 2015 г. (19) е сравнена честотата на локалните рецидиви при болни с остеосарком с резекционна линия ≤ 1 мм и > 1 мм. Резултатите показват,
че по-лоша прогноза и по-висока честота на локални
рецидиви имат болни с позитивна резекционна линия,
спрямо тези след радикална операция. През последното десетилетие за остеогенния сарком някои автори
обсъждат като достатъчна резекционна линия между
1 мм и 5 мм, докато Justin Cates 2017 г. (21) твърди, че
отстояние над 2 мм е достатъчно и сигнификантно
намалява риска от локален рецидив. Трябва да се има
предвид обаче, че тези анализи са ретроспективни и
основани на хистопатологични резултати, поради което не се приема категорично, че локален контрол би
могъл да се постигне с отрицателна граница от 1 мм.
Препоръчва се по-консервативен подход, който определя 3 см като минимална широка граница при болни
с неблагоприятен отговор от проведена неоадювантна
химиотерапия или при такива, при които не е проведено предоперативно лечение, и 2 см при болни с
добър отговор от проведеното неадювантно лечение,
оценено чрез измерване на размера на тумора в Т1
секвенция на МРТ (22, 23, 24).
Образни методи
Основен диагностичен метод при костни и мекотъканни тумори е МРТ с контраст. Магнитният резонанс
може да представи подробно локалното разпространение на тумора в медуларния канал и извън костта.
КТ предоставя предимно информация за костното поражение и в по-малка степен изобразява екстраосалната туморна компонента. Рентгенографията показва
само по-големи костни промени и има малка информативна стойност. Системното разпространение на
заболяването се оценява чрез КТ на гръдния кош, коремните органи и подходящи радионуклидни диагностични методи като ЦКС, SPECT-CT, ПЕТ-КТ. Всеки от
тези диагностични методи има своята стойност и съпоставката на информацията от тях е в основата при
определяне на правилния лечебен план. Компромисите в диагностичната подготовка поради финансови,
времеви или други причини могат да компрометират
изхода от лечението.
Хистологична диагноза
Биопсията е водеща при хистологичната диагностика
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на туморите (3, 25). Образните изследвания дават информация за най-подходящото място за осъществяване на биопсично изследване, което трябва да бъде
съобразено с достъпа на дефинитивната интервенция.
Това позволява мястото на биопсията да бъде ексцизирано en bloc с тумора и да се избегне контаминиране
с туморни клетки. Биопсията се извършва на места,
разположени далеч от функционално важни структури, като магистрални съдове, нерви, критични сухожилия и мускули. Достъпът трябва да преминава през
възможно най-малко тъкани, без странична послойна дисекция, по възможност само през едно мускулно коремче, което да бъде ексцизирано впоследствие
с минимален функционален дефицит. Но той трябва
да е съобразен така, че да преминава през достатъчно
тъкани, които да не позволят екзулцерация на тумора, докато се получи хистологичния резултат. Спазването на посочените препоръки дава възможност
за осъществяване на органосъхраняваща операция и
достигане на операбилност на тумора. Тези правила са
в сила както за пункционните, така и за инцизионните
биопсии. Не на последно място биопсията е източник
на артефакти за образните изследвания, което би затруднило интерпретацията не само на разпространението, а понякога и на определяне на характера на тумора (3, 26). Според Mankin и Huang (26, 27) лечебните
и козметични резултатите са по-добри, когато биопсията и последващото дефинитивното оперативно лечение се извършват от един хирург.
Хирургични техники
В хирургията на костните и мекотъканни саркоми на
крайниците има два основни подхода – осигуряване
на достатъчна радикалност на оперативната намеса
и последваща реконструкция на тъканния дефект. На
първо място винаги стои достигането на достатъчна
резекционна граница (най-често широка, понякога
радикална, дори с цената на ампутация). Обемът на
резекцията се определя от стадиращите изследвания.
На второ място е реконструкцията на създадения тъканен дефект, която зависи от различни фактори като
възраст, активност и очаквания на пациента, опит и
философия на хирурга, техническо обезпечение и наличие на импланти. Обикновено тези два взаимосвързани проблема се решават едноетапно, но е възможно
и лечение в два или повече етапа, понякога в различни
анатомични области от различни хирурзи, напр. мускулни транспозиции от предмишницата след резекция
на лъчевия нерв в мишницата. Целта на реконструк-

цията е максимално приближаване към предболестното състояние на пациента и/или свеждане до минимум
на функционалния дефицит. Понастоящем все по-голямо място заемат реконструкциите със ставни или
диафизарни ендопротези, които изместват употребата
на костните авто- или алотрансплантати. Възможна
е и употребата, по-често при деца, на комбинация от
костен алоприсадък и различни ендопротезни компоненти.
Въпреки че хирургичните техники за реконструкция
на дефектите след туморни резекции са извън обхвата
на този текст, ще се спрем накратко на някои възможности според анатомичната област и типа на дефекта
(28, 29, 30, 31). Широката резекция дистално от тарзуса нерядко изисква частична ампутация на ходилото,
която го оставя с намалена, често цикатрициална, носеща повърхност, понякога с нарушена сетивност и
трофика. В такива случаи ампутацията по “Syme” на
името на шонтланския хирург Джеймс Сайм (James
Syme), която запазва специализираните меки тъкани
на петата или ампутация през подбедрицата, може да
бъде по-добър вариант, тъй като съвременните подколянни протези позволяват по-добра функция за ежедневна, вкл. спортна дейност, отколкото нестабилно
болезнено ходило с ранима носеща кожна покривка.
При планирането на оперативното лечение трябва да
се има предвид, че обширните синовиални влагалища
създават предпоставка за разпространение на туморите на голямо протежение проксимално от глезена.
Резекцията на дисталния край на тибията може да
бъде възстановена чрез костен алоприсадък с артродеза на глезенната става или панталарна артродеза, чрез
индивидуално изработена ендопротеза за дисталната
тибия и глезенната става, чрез транспозиция на фибулата. Диафизарните дефекти на тибията могат да се
възстановят с костен алографт или със свободен или
васкуларизиран фибуларен автоприсадък. Този тип
резекции са рядкост.
Резекциите на проксималната тибия, както и на дисталната част на бедрената кост са сред най-честите
интервенции. Заместването на коляното с „туморни“
протези с различна конструкция е практически стандарт в този тип хирургия. Други варианти, използвани
при невъзможност за реконструкция на екстензорния
апарат на коляното, включват колянна артродеза с
костен присадък и/или специализирани импланти, и
по-рядко, чрез външен фиксатор.
Обширните мускулни ексцизии на подбедрицата често
създават нестабилност на глезена, която може да бъде
коригирана чрез тенодеза или артродеза, а понякога и
чрез транспозиция на запазени мускули. Артродезата
на глезена може да се приложи и при ексцизия на m.
triceps surae за възстановяване на ригидността на лостовата система, необходима за фазата на изтласкване
при ходене.
Ексцизията на медиалната или задната мускулна група
на бедрото не води до съществен функционален дефи-

цит и не изисква реконструкция. В случаите на резекция на седалищния нерв е необходима стабилизация
на глезена с някой от възможните методи.
Пълната ексцизия на четириглавия бедрен мускул
води до тежка екстензионна слабост на коляното. Извършва се транспозиция на мускули от задната група
към пателата.
Използването на съдови (протезни) реконструкции
увеличава възможностите за постигане на широки резекционни линии и дава възможност за запазване на
крайника в случаи, които в миналото биха изисквали
ампутация.
Реконструкцията на бедрената кост е сред най-често
прилаганите операции, като възможностите варират
от уникондилен алоприсадък след резекция на само
единия бедрен кондил, през диафизарен вмъкнат
присадък, до тотално заместване на бедрената кост,
най-често с модулни ендопротези, включващи тазобедрената и колянната става.
Резекциите на тазовите кости варират от изолирани
резекции на някое от рамената на срамната или седалищната кост или крило на хълбочната кост, които не
изискват реконструкция до отстраняване на ацетабулума с последващо възстановяване с алоприсадък,
модулни или индивидуално проектирани импланти.
Вариантите на периацетабуларни резекции, на хемипелвектомия или на хемикорпоректомията, при която се премахва целия таз с тазовите органи и долните
крайници, има значителна периоперативна смъртност
и наред с другите си изисквания и последствия е тежко
емоционално предизвикателство и за хирурга и целия
персонал (32, 33).
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Лъчелечение
Остеосаркомът, хондросаркомът и саркомът на Юинг са най-честите костни тумори, които съставляват съответно 35%, 30% и 16% от случаите. Други редки тумори на костите са малигнен фиброзен хистиоцитом, фибросарком
и хордом.
Саркомите на меките тъкани представляват хетерогенна група от редки злокачествени заболявания, които варират значително в зависимост от анатомичното местоположение, хистологията и биологичното поведение. Те
могат да се появят на всяко анатомично място и могат да възникнат от много меки тъкани, включително съединителна тъкан, мастна тъкан, мускули, съдова тъкан, периферна нервна или висцерална тъкан. Средната възраст
при диагностициране им е 65 години, но честотата варира в зависимост от хистологичния подтип (1). Eмбрионалният рабдомиосарком се среща по-често при деца, синовиалния сарком – в млада възраст, а недиференцирания плеоморфен сарком, липосаркома и лейомиосаркома се наблюдава предимно при възрастни болни.
На табл. 1 и 2 са показани прогностичните фактори съгласно ТNМ класификацията от 2018 г. (2) при костни и
мекотъканни саркоми.
Таблица 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при тумори на костите по TNM класификацията, в сила от 2018 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Свързани със средата

Основни

Локализация, размер и разпространение
на болестта, отговор на тумора към ХТ

Възраст

Остатъчен тумор
след резекция

Допълнителни

ЛДХ, АФ

Пол, общо състояние

Локален рецидив

Нови и
обещаващи

Биомаркери

Таблица 2. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при мекотъканни
саркоми по TNM класификацията, в сила от 2018 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Основни

Анатомична област, хистологичен вид,
размер на тумора: < или >5 см; дълбочина на инвазията и степен на диференциация

Допълнителни

FL11 транскрипция за саркома на Юинг;
SYT–SSX транскрипция за синовиалния
сарком; FOXO1

Свързани с пациента

Свързани със средата

Неврофиброматоза
1; лъчево-индуциран
сарком

Качество на
хирургията и ЛЛ

транслокация за алвеоларния
рабдомиосарком; резекционни линии;
първичен или вторичен
Нови и
обещаващи

TP53Ki 67 туморна хипоксия

1. Остеосарком
Остеосаркомът се определя като лъчерезистентен тумор, поради което самостоятелното лъчелечение води до
висока честота на локалните рецидиви. В съвремието, с подобрението на хирургичните техники, позволяващи
запазване на крайниците и ефективното приложение на лекарственото лечение, все по-малка става значимостта
на лъчетерапията при лечението на остеосаркома. Комбинираният подход, включващ хирургия и химиотерапия
при болни след радикална резекция, осигурява локален контрол от 90% до 98% от случаите. (3) При пациенти с
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положителна резекционна линия или нерезектируеми тумори честотата на локалните рецидиви се повишава (4).
При костни тумори в таза процентът на локалните рецидиви е приблизително 70%, при тумори в областта на
гръбначния стълб – 68%, а в областта на черепа – 50% (5). Лъчелечението при тази група болни може да подобри
локалния контрол без да променя общата преживяемост. Като показания за провеждане на лъчелечение се приемат: непълно резецирани тумори с положителни резекционни линии, иноперабилни тумори или палиативно ЛЛ
за подтискане на симптомите на болестта.
Мишенни обеми – туморен обем, клиничен мишенен обем, планиран мишенен обем, свръхдозиране (бууст),
осигурителни зони
Правилното позициониране и имобилизация на пациента по време на симулация и облъчване е от съществено
значение при лъчелечение на злокачествени заболявания. По този начин се постига оптимално покритие на туморния обем по време на лъчелечението при едновременно предпазване от увреждане на нормалните тъкани и
органи. Използват се индивидуални имобилизиращи устройства за обездвижване на болните с цел повторяемост
на позицията им по време на облъчване. За планиране на ЛЛ се използват образните методи преди и след хирургичната интервенция за определяне на туморните обеми. Планираният мишен обем (PTV) включва тумора или
туморното ложе с осигурителна зона от 2 см за тумори в областта на аксиалния скелет и осигурителна зона от 4-5
см за тумори в областта на крайниците. Прилаганата лъчетерапевтична техника е триизмерно конформно ЛЛ или
модулирано по интензитет ЛЛ. Дозата в критичните органи трябва да бъде сведена до минимум, за да се намали
възможността за късна дисфункция на близко разположените органи, както и интегралната доза да се сведе до
минимум, поради висок риск от вторично злокачествено заболяване (6).
Предписване на лечебни дози, размер на дневната фракция, обща доза, общо лечебно време, биологично еквивалентна доза
При радикално оперирани болни се назначава доза от 60 Gy в 30 фракции, в случаите с позитивна резекционна
линия дозата се увеличава до 66 Gy и до 70 Gy – при неоперабилни тумори.

Фиг. 1. Анатомотопографско планиране на болен с остеосарком в областта на дясна илиачна кост

Фиг. 2. Дозиметричен план на болен с остеосарком в областта на дясна илиачна кост
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В проучване на Schwarz et al. 2009 г. (7) се докладват
5-годишни резултати по отношение на локален
контрол и обща преживяемост при 100 болни
с остеосарком, лекувани със самостоятелно ЛЛ
или хирургично лечение с последваща адювантна
лъчетерапия. Постигнатият локален контрол и обща
преживяемост за цялата група болни са съответно 30%
и 36%. Локалният контрол е значително по-добър при
групата болни, провели съчетано лечение (операция
с ЛЛ), спрямо тези със самостоятелно ЛЛ, съответно
48% срещу 22%, съответно (P = .002). Sole et al. (8)
съобщават за 72 пациенти, лекувани с неоадювантна
химиотерапия, резекция и следоперативно ЛЛ със
средно проследяване от 174 месеца. ЛК, свободната от
заболяване преживяемост, и ОП на 10 години са съответно 82%, 58% и 73%. Позитивната резекционна
линия е свързана с по-лош ЛК и повишена честота на
локални рецидиви.
2. Хондросарком
Хондросаркомът е вторият по честота първичен
костен тумор, който представлява приблизително
30% от случаите (9). Установява се при всяка възрастова група, но най-често при болни на средна възраст
(10). Както при остеосаркома, ЛЛ не е водещ лечебен
метод. Прилага се за подобряване на ЛК след непълна
резекция при високорискови групи болни – умерено
или ниско диференцирани тумори, локални рецидиви
и при тумори на места, където хирургичната резекция
е трудна за осъществяване. Стандартно се назначава
доза от 50 Gy при предоперативно лъчелечение и 60 Gy
до 66 Gy при следоперативно ЛЛ при болни с близки
или положителни резекционни линии. При дефинитивно ЛЛ се предписват дози ≥ 70 Gy (11). Въпреки че
хондросаркомът се счита за „лъчерезистентен“ тумор,
съвременните проучвания показват добри резултати.
В проучване на Goda et al. през 2011г. (12) при 60 болни
с екстракраниален хондросарком, които са проследени
средно 75 месеца, се установява локален контрол 100%,
94% и 42%, в зависимост от резекционната линия, съответно R0, R1 и R2 резекция, като достигнатата десетгодишната обща преживяемост е 86%. Дефинитивното
ЛЛ се прилага в случаите, при които локализацията на
тумора не позволява осъществяване на пълна хирургична резекция (гръбначния стълб и основата на черепа) (13). В тези области се предпочита ЛЛ с протони.
Предимството на протоните е максималната ексалация на дозата в туморния обем при рязкото й спадане
в съседни здрави (критични) структури. Rosenberg A.
et al. през 1999 г. (14) докладва 200 болни с хондросарком в областта на базата на черепа, лекувани с помощта на комбинирано лъчение – фотонно и протонно.
Съобщават за 10-годишна степен на ЛК от 98%. Подобен ЛК е докладван и при други проучвания, използващи различни техники на ЛЛ за постигане на висока
доза в тумора, включително протони, фракционирано
стереотактично ЛЛ и въглеродни йони (15).
3. Хордоми
Хордомите са редки костни тумори, който най-често
се развиват в костите на аксиалния скелет, сакрум (5060% от случаите), база на череп (25-35%) и гръбначен
стълб (15%). Приемат се за умерено лъчечувствителни,
поради което за постигане на лечебен резултат са не-

обходими дози > 66 Gy, които трудно се постигат с конвенционални техники за перкутанно ЛЛ, като се има
предвид и местоположението на тези тумори. Засега
най-добрите резултати при лечението на хордомите са
постигнати с комбинация от хирургия и висока доза
протонно ЛЛ. Процентът на ЛК е от 54% до 90%. (16)
4. Редки костни тумори
ЛЛ е както при остеосаркома.
5. Сарком на Юинг
Юинг саркомът е вторият най-често срещан първичен
костен тумор в детска възраст. Засяга предимно юноши
и млади хора, като рядко се среща преди 8-годишна и
след 25-годишна възраст. Най-често засяга костите в
областта на гръдния кош, таза и фемура. Има честота
от 3/1 000 000 население годишно при бялата раса и е
по-рядко при африканци и азиатци (17). Най-важният прогностичен фактор е метастатичният статус при
поставяне на диагнозата, който определя различните
стратегии за лечение. Най-често метастазира в бял
дроб, кости и костен мозък. Докладва се 5-годишна
свободна от заболяване преживяемост при < 30% от
болните с метастатична болест. Пациентите с белодробни метастази имат по-добър лечебен резултат
(свободна от заболяване преживяемост от 29% до 52%)
от тези с други далечни метастази (18).
Мишенни обеми – туморен обем, клиничен мишенен
обем, планиран мишенен обем, свръхдозиране (бууст), осигурителни зони
ГТО представлява видимия тумор, определен чрез
образни изследвания (КТ, ПЕТ-КТ, МРТ) преди
каквото и да лечение (химиотерапия или операция).
КМО 1 обхваща всички потенциални места на
микроскопско разпространение на първичния тумор
или на замърсяване от него, включително метални
протези, дренажни места и хирургични белези (ако е
възможно) с осигурителна зона от 1 см (КМО 1 = ГТО
+ 1 cм). ПМО 1 включва КМО1 с допълнителна зона,
която да компенсира грешките в позиционирането
и движението на вътрешните органи (варира в
зависимост от местоположението на тумора в тялото
и е специфична за отделните клиники). ПМО 1
стандартно представлява КМО 1 с осигурителна зона
от 0,5 см до 1,0 cм.
Сюрдозажът (ПМО 2) представлява остатъчния
туморен обем (ГТО 2) с осигурителна зона от КМО
2 (КМО 2 = ГТО 2 +1см). Всички първоначални
аномалии в костния мозък на първичната кост трябва
да бъдат добавени към ГТО 2. В КМО 2 не е прието
да се включват цикатриксите и дренажите. ПМО 2
обикновено е КМО 2 + 0,5 до 1,0 см. (19). Използването
на МРТ е от съществено значение за идентифициране
на степента на разпространение на тумора при
поставяне на диагнозата и след проведената
индукционна химиотерапия. ПЕТ-КТ може да бъде
полезен при планирането на лъчелечението (20).
Дефинитивно ЛЛ – при противопоказания за оперативно лечение
Стандартната дефинитивна лечебна доза за областта
на първичния тумор е от 55,8 Gy до 59,40 Gy при 1,8-
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2 Gy/дневно. Обикновено се предписват дози от 45 до
50,4 Gy. В проучване на Matthew J Krasin от 2004 г. (21)
при болни със сарком на Юинг, провели дефинитивно
лъчелечение, са определени като прогностични
фактори повишаващи честотата на локалните
рецидиви възраст ≥ 14 години и размер на тумора ≥
8см, без значимо влияние от приложената доза (≤ 40
Gy или ≥ 40 Gy). Локални рецидиви са установени при
40% от болните. Общата преживяемост за период от
10 години е 64,5%. Въпреки че предписаната доза не
е от такова голямо значение за постигане на локален
контрол на болестта, авторите установяват, че при
дози ≤ 40 Gy, дори при сравнително малки по размер
тумори, честотата на локалните рецидиви за период от
10 години е сравнително висока 19%.
Следоперативно ЛЛ – при близка или положителна
резекционна линия, неблагоприятна локализация
или хистологичен тип на тумора
В проучване на Jereb B. et al. през 1986 г. (22) е установено,
че честота на локалните рецидиви след самостоятелна
консервативна хирургия при болни със сарком на
Юинг е по-високa спрямо тези провели адювантно ЛЛ.
През 1996 г. Ozaki T. et al. (23) също отчитат предимството на следоперативното ЛЛ за повишаване на локалния контрол при болни с позитивна или близка резекционна линия. Dunst J. и A. Schuck през 2004 г. (24)
съобщават, че болните след радикална операция, но с
неблагоприятен хистологичен вариант на тумора, имат
по-висока честота на локални рецидиви – 12%, спрямо
болни със сходни характеристики, които са провели
следоперативно ЛЛ – 6%. Определят зависимостта
между локализацията на тумора и възможността за
постигане на локален контрол. При костни тумори в
областта на гръдния кош провеждането на следоперативно лъчелечение редуцира сигнификантно честотата на локалните рецидиви. В последните години редица проучвания като това на Foulon S, et al. през 2016
г. (25) доказват, че следоперативното ЛЛ подобрява
ЛК при всички болни с костни тумори, дори и при
тези, при които има добър отговор след индукционна
химиотерапия. При средно проследяване от 6 години,
честота на локалните рецидиви е 12%. Статистическо
значимо намаление на рецидивите се наблюдава при
болни, лекувани с операция и ЛЛ в сравнение с тези
провели само хирургично лечение (P = .02). Ползата
от ЛЛ е особено забележима при тумори по-големи
от 200 мл при диагностицирането и наличие на 100%
некроза. Несъществена тенденция за ползата на
следоперативното ЛЛ е отчетена по отношение на ОП
и свободната от заболяване преживяемост.
Като показания за провеждане на следоперативно
ЛЛ се определят всички болни с близка или
положителна резекционна линия, както и радикално
оперирани болни с неблагоприятна локализация
или хистологичен тип на тумора. Изключение са
пациентите, които са след широка ексцизия на тумора
с негативни резекционни линии и добър хистологичен
отговор от проведената ХТ (отговор с > 90% некроза
на предоперативната химиотерапия едновременно
с отстраняване на всички тъкани, първоначално
участващи в обема на тумора преди химиотерапия).
Необходими са допълнителни проучвания, чрез които
да се оцени балансът между следоперативното ЛЛ и
рисковете от провеждането му, особено при пациенти
с R0 резекция и добър хистологичен отговор на ХТ.
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Предоперативно ЛЛ
Предоперативно ЛЛ се провежда при болни с
неблагоприятен отговор след проведени два курса
химиотерапия (< 50% редукция на размерите на оценяваната туморна маса) (26).
Прилагат се дози от 36 Gy до 63 Gy. Стандартно за предоперативно ЛЛ се назначава доза от 50,4 Gy при 1,8
Gy дневна фракция. В случаите на понижена толерантност на съседните здрави органи или при нарушено
заздравяване на тъканите, дозата може да бъде намалена до 45 Gy.
ЛЛ на целите бели дробове
Профилактично ЛЛ на целите бели дробове при
сарком на Юинг не се препоръчва. Провежда се
с терапевтична цел при наличие на белодробни
метастази. Стандартната доза при деца под 14 г. е 15 Gy
при дневна доза 1.5 Gy. При деца над 14 г. се предписва
доза от 18 Gy (1.5 Gy дневна доза). Възможен е
сюрдозаж за резидуалните белодробни лезии.
6. Мекотъканни саркоми (МС)
Проведените множество проучвания за ролята на
консервативната хирургия (КХ) и адювантната лъчетерапия при МС доказват, че комбинацията от двата
метода е стандарт в съвременното лечение на повечето
мекотъканни саркоми на крайниците. Проучване на
Rosenberg et al. (28) при болни с ниско диференцирани
МС на крайниците, при които е извършена ампутация
или КХ, съчетана със следоперативно ЛЛ (60 Gy до 70
Gy), показва сравнително ниска честота на локалните рецидиви при групата болни след КХ и адювантно
ЛЛ 15% спрямо 0% при тези след ампутация (P = .06),
без съществена разлика в общата преживяемост. Това
проучване е в основата за създаването на нов стандарт
при лечението на МС на крайниците. С развитието на
консервативната хирургия при болните с мекотъканни саркоми честота на ампутациите достига до < 15%
от всички случаи (29, 30).
Две големи рандомизирани проучвания при болни
след КХ и след КХ, съчетана със следоперативно ЛЛ
(31, 32), показват подобрен локален контрол при групата болни с адювантна ЛЛ и ниско диференцирани
МС без повлияване отново на общата преживяемост
(P2 = .0028). В доклада на Beane J. et al. през 2014 г. (33)
при болни с високо диференцирани МС на крайниците и проведена КХ и следоперативна химиотерапия с
доксорубицин и циклофосфамид, с или без едновременно перкутанно ЛЛ с доза от 63 Gy, установяват, че
честотата на локалните рецидиви при болните с КХ
и ХТ е 20%, а при болните с КХ, ЛЛ и ХТ – 0% (P =
0.003), без значима разлика в ОП (20-годишна ОС от
64% само за КХ и 71% за КХ и ЛЛ).
Лъчелечението при мекотъканни саркоми по своята
цел може да бъде предоперативно, следоперативно
или палиативно. В зависимост от вида си се дели на
перкутанно и брахитерапия.
Предоперативно ЛЛ – при локално авансирали
тумори, неподходящи за оперативно лечение
В исторически план обемите за лечение на МС на
крайниците включват първичния тумор с осигурителна
зона в краниокаудална посока най-малко 5 cм,

а понякога и > 10 cм. Настоящият стандарт за предоперативно ЛЛ включва първичния тумор (ГТО), определен
чрез Т1 секвенцията с контраст на МРТ. Планирането се осъществява чрез сливане на образите от планиращия
КТ и диагностичния МРТ. Клиничният мишенен обем (КМО) се определя като ГТО с осигурителна зона от 4 см в
краниокаудална посока и 1,5 см встрани от тумора. (34) Обемът, подлежащ на облъчване, трябва да е на отстояние
5 мм от повърхността на кожата с цел редуциране на кожната доза и намаляване на вероятността за еритем в
облъчваната зона. Отокът около тумора, който се вижда най-ясно в Т2 секвенцията на МРТ, се препоръчва да
се добави в КМО, освен ако това не води до значително увеличаване на големината му. Планираният мишенен
обем (ПМО) или обемът, подлежащ на ЛЛ, включва КМО с 5 до 10 мм осигурителна зона. Няколко проучвания,
прилагащи сходни обеми за лъчелечение, отчитат отлични лечебни резултати по отношение на локален контрол
от порядъка на 85% до 90% от болните. Най-често локалните рецидиви се появяват в облъчени области, а не
маргинално на тях (35, 36). По стандарт дозата при предоперативно лъчелечение на мекотъканни саркоми е 50 Gy
в 25 фракции. Oперативното лечение се планира 3 седмици след проведената лъчетерапия. В случаите, при които
не се извърши оперативно лечение се продължава лъчелечението до радикална доза 70 Gy – 76 Gy.

Фиг. 3. Анатомотопографско планиране на болен с хемангиоперицитом

Фиг. 4. Дозиметричен план на болен с хемангиоперицитом
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Следоперативно ЛЛ – при близка или положителна
резекционна линия, при ниско диференцирани тумори с дълбока инфилтрация и при рецидив на болестта
Следоперативната ЛЛ подобрява локалния контрол
без промяна на общата преживяемост. Клиничният
мишенен обем (КМО) включва ложето на тумора,
цялата дължина на цикатрикса и всички места на
дрениране на тумора с 4 см осигурителна зона в
краниокаудална посока и 1,5 см в медиална и латерална
посока от цикатрикса. Предписва се доза от 50 Gy
в 25 фракции. След което дозата се свръхдозира в
областта на туморното ложе, маркирано с хирургични
клипси. При болните, при които не са поставени
такива интраоперативно, се очертава цикатрикса с
осигурителна зона от 2 см краниокаудално и 1,5 см в
медиална и латерална посока. Дозата се повишава до
60 Gy-66 Gy при близка или положителна резекционна
линия и до 70-76 Gy при персистенция на тумора.
Постоперативните промени, които се наблюдават
на образите от следоперативния МРТ, подпомагат
определянето на туморното ложе (37). Обемът,
подлежащ на лъчелечение (ПМО), представлява КМО
с допълнителна зона на сигурност от 5 до 10 мм. (38, 39)
Брахитерапия
Брахитерапията се прилага следоперативно
като монотерапия или като свръхдозиране при
болни с ниско диференцирани тумори и негативна
резекционна линия. КМО включва туморното ложе с 2
см осигурителна зона в краниокаудална посока и 1-1,5
см в медиална и латерална посока (40).
Лъчеви реакции
Острата токсичност след ЛЛ на крайниците включва
кожен еритем с възможна десквамация в области с високи дози, трудно зарастване на рани, локализирана
алопеция и обща отпадналост. Най-значимите късни
лъчеви реакции са оток, подкожна фиброза, намалена
мускулна сила, намален обхват на движение, болка и
по-рядко фрактури на костите в облъчваните зони.
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ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ САРКОМИ НА КРАЙНИЦИТЕ
Препоръчва се терапията на мекотъканните саркоми (МС) на крайниците да се извършва от мултидисциплинарен екип в центрове с опит. След първоначалното стадиране, вкл. компютърна томография на гръден кош, при
локализирано заболяване се извършва широка en bloc операция и в повечето случаи (нео)адювантна ЛТ (лъчетерапия). ХТ (химиотерапията) има дискутабилна роля в неоадювантен план при високо рисковите МС. Локалният
контрол зависи най-вече от резекционните линии. Рискът от метастази (около 40%) зависи от хистилогичната
диференциация на тумора.
Операбилните метастази в белия дроб без екстрапулмонална дисеминация се лекуват чрез комбинирана ХТ (базиран на doxorubicin режим) и хирургична резекция. При около 2%-5% от пациентите в такъв случай се постига
дълга преживяемост.
При наличие на множествени белодробни метастази или при екстрапулмонални лезии, първичната цел е палиация чрез монохимиотерапия с doxorubicin. Средната обща преживяемост е 18 месеца. При неуспех на 1-ва линия
терапия, се предлага оптимална палиативна грижа и възможност за насочена, според хистологията на МС, терапия като 2-ра линия:
Таблица 1.
Основен хистологичен подтип

2-ра и последваща линия терапия

Ангиосарком

Paclitaxel (седмичен) или pazopanib или gemcitabine

Лейомиосарком

Trabectedin или pazopanib, dacarbazine
или gemcitabine

Липосарком

Trabectedin или eribulin

Недиференциран плеоморфен сарком

Pazopanib или dacarbazine

Синовиален сарком

Ifosfamide или pazopanib

Лекарствено лечение при мекотъканни саркоми
Саркомите представляват приблизително 1% от всички ракови заболявания при възрастни и 20% от всички
педиатрични солидни тумори. Мекотъканните саркоми (МС) са най-честият тип саркоми, съставляващи
близо 80% от тях. Останалата част се състои от костните саркоми. Различават се повече от 50 хистологични подтипа МС, като най-чести са:

– UPS (Undifferentiated pleomorphic sarcoma, преди
наричани malignant fibrous histiocytoma);
– липосарком;
– лейомиосарком;
– миксофибросарком;
– синовиален сарком;
– MPNST (Malignant peripheral nerve sheath tumor) (1).
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Фиг. 1. На кръговата диаграма (Pie chart) е показано
процентното разпределение на МС по хистологични подтипове (POLY (ADP) RIBOSE POLYMERASE
INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF MALIGNANT
PERIPHERAL NERVE SHEATH TUMOR, May 2016
Christine Michelle Farrell)

Трите най-чести места, в които възникват МС са:
– крайници (60%);
– ретроперитонеум (15%);
– в областта на главата и шията (10%).
Лейомиосаркомите са най-честият тип сарком в
абдомена, а липосаркомите и UPS са най-чести в
долните крайници, по данни на ASCO в САЩ за 2021 г.
(Key Statistics for Soft Tissue Sarcomas).
Засегнати са най-често пациенти над 50-годишна
възраст.
Повечето МС възникват спорадично. Но в определени случаи е възможно уточняване на етиологията им.
Най-честа причина за развитие на вторични саркоми е
предходно ЛЛ, и в този случай възникват в обхвата на
ЛЛ порт, и средно 9 години след ЛЛ (или между 10 и 40
години след ЛЛ). (2) Чести хистологични подтипове на
radiation-induced саркоми са: остеосарком, pleomorphic
sarcoma of bone (malignant fibrous histiocytoma,
MFH) и ангиосарком. Синдромът на Stewart-Treves
включва развитието на ангиосарком на база хроничен
лимфедем, най-често като усложнение от терапията за
рак на млечната жлеза.
При установяване на генетични синдроми, свързани
с появата на заболяването, е необходим съответен
мониторинг за развитието и на други тумори, както и
да се обсъди насочване за генетична консултация на
потенциално засегнатите.
Генетични злокачествени синдроми, свързани с
предиспозиция за развитие на МС:
1. Li–Fraumeni syndrome (вследствие на герминативна мутация в туморно супресорния ген ТР53)
се характеризира с увеличен риск от развитие на
множество първични злокачествени заболявания
– МС (с честотата около 12-21%), остеосарком, рак
на млечната жлеза, левкемия, мозъчни тумори,
адренокортикален карцином, преди 45-годишна
възраст (или най-общо при наличие на този синдром,
МС биват диагностицирани значително в по-млада
възраст, отколкото при спорадичните МС).
2. FAP (фамилна аденоматозна полипоза, вследствие на
герминативна мутация в гена APC) се характеризира с
наличие на наследствени аденоматозни колоректални
полипи, прогресиращи до колоректален карцином
на 35-40-годишна възраст. Синдромът на Gardner
е вариант на FAP с извъндебелочревна изява като
остеоми, кожни кисти, вродена хипертрофия на
пигментния епител на ретината, десмоидни тумори.
3. Hereditary retinoblastoma (вследствие на герминативна мутация в туморния супресорен ген RB1) се
свързва с увеличен риск от развитие на МС, като най-чест подтип е леймиосаркома – 78%, диагностицирани
30 или повече години след първоначалната изява на
ретинобластома.

4. Неврофиброматоза – тип 1 и тип 2, вследствие на
мутации в гена за неврофибромин 1 или 2, като близо
5-10% от пациентите с неврофиброматоза развиват МС,
най-чести са злокачествените тумори на обвивките на
периферните нерви (MPNSTs), тип сарком, възникващ
от преди това доброкачествени неврофиброми.
5. Carney-Stratakis syndrome – вследстие на мутация
в гена за сукцинат дехидрогеназата SDH, свързва се с
предиспозиция за ГИСТ и параганглиоми.
Саркомите се класифицират спрямо хистологията си
и все повече се увеличава тенденцията да се използва
DNA и/или молекулярни методи за определяне на
специфичните подтипове саркоми, което е възможно
да има и решаваща роля за последващата терапия.
Хромозомните
транслокации
са
най-честите
цитогенетични нарушения при МС. Реципрочните
транслокации между две хромозоми допринасят
за развитието на много саркоми преди 40-годишна
възраст. Те могат да бъдат и диагностични за
специфични хистологични подтипове, съответно
полезни при потвърждаване на диагнозата, както
и за идентифицирането на специфични молекулни
терапевтични таргети.
Например при затруднена диагноза въз основа
на клинико-морфологична корелация и чрез
допълнителни генетични изследвания може да се
докаже сарком на Юинг с най-често свързаната
транслокация t(11;22). Алвеоларният рабдомиосарком
е свързан с 2;13 транслокация. Синовиалният сарком
(PAX3-FOX O1) с x;18 транслокация (монофазна или
бифазна). При dermatofibrosarcoma protuberans се
наблюдава 17;22 транслокация, включваща COL1A1 и
PDGFB. (2)
МС най-често метастазират в белите дробове (70-80%).
Ретроперитонеалните и разположените в коремната
кухина саркоми, освен в белите дробове, често дават
метастази и в черния дроб.
Прогнозата при саркомите е функция от хистологията,
стадия и туморната локализация. Например:
– MPNST и ангиосаркомът имат лоша прогноза;
– Higher grade sarcomas имат по-висок риск от метастазиране;
– средната обща преживяемост при пациентите,
диагностицирани в авансирал стадий, е 20 месеца
( по данни на SJ Harris, M Maruzzo);
– МС с локализация в областта на главата и шията
имат лоша прогноза.
Терапевтичен план:
Терапията на МС е функция от хистологията и
анатомичната локализация на заболяването.
При определянето на лечебния план – дали се цели
излекуване или палиация, се явява най-важният
първи въпрос.
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При локализиран клинично операбилен МС с G2/3,
дълбоко разположен тумор, с размери > 5см, при някои специфични области, e възможно да се подходи с
предоперативна ХТ и/или ЛТ. След което към операция и, въз основа на статуса на резекционните линии,
да се прецени терапевтичното поведение, вкл. каква
терапия е възможно да се приложи, ако не е била използвана предоперативно.
Неоадювантната ХТ с поне 3 курса антрациклин +
ifosfamide е терапевтична възможност при високорискови пациенти, след обсъждане на мултидисциплинарна среща и получаване на споделено решение за
това заедно с пациента, с оглед на рядко наблюдавания
риск от прогресия на заболяването по време на предоперативната ХТ. Базираните на антрациклин режими
са предпочитани в неоадювантен и адювантен план.
Възможно е и директно да се прибегне към операция и
тя да води до излекуване при low-grade саркоми (Stage
I) на крайниците, с постигнати чисти резекционни линии, като в такъв случай не се налага адювантна терапия.
Адювантната ХТ при МС е спорна. Резултатите от
проучвания за преживяемост без рецидив (relapse-free
survival, RFS) и обща преживяемост (overall survival,
OS) са противоречиви и не може да се докаже категорична полза от приложението на адювантна ХТ при
МС. Единствената полза по отношение на OS и RFS се
наблюдава при подгрупа, която е имала гранична (R1)
резекция.
Полза от адювантна ХТ би имало и при големи highgrade саркоми с позитивни резекционни линии или
макроскопски остатъчно заболяване, при синовиален
сарком или myxoid liposarcoma (химиочувствителни
хистологии в метастатичен план). (1)
Друга дискутабилна точка е и изборът на най-добър химиотерапевтичен агент. Комбинацията на
doxorubicin (или epirubicin) и ifosfamide се очаква да
постигне най-голямо намаление на риска. (Epirubicin e
епимер на doxorubicin, като ефикасността на epirubicin
е сходна с тази на doxorubicin, но epirubicin има различен профил на токсичност, конкретно по отношение
на кардиотоксичността). Базирайки се на тези ограничени данни, адювантната терапия не трябва да се
използва рутинно. Би трябвало да се предложи в ситуация на високорискови пациенти, които биха имали полза (базирайки се на хистологията), в клинични
изпитвания или като част от индивидуалния подход
след получаване на споделено решение за това заедно
с пациента.
Голямо рандомизирано, фаза III, клинично изпитване
(NCT00003052) оценява регионалната хипертермия
в допълнение към адювантната ХТ при пациенти с
Grade 2-3, дълбоко разположени МС > 5 cм. Доказва
се период, свободен от прогресия (disease-free survival,
DFS), с подобрение в сравнение с приложението единствено на ХТ. Изолираната перфузия на крайник при
МС показва много добра степен на отговор и сигнификантно запазване на крайника. (4)
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При локализиран клинично нерезектабилен МС се използва ХТ +/- ЛЛ, след което се прави повторна оценка на резектабилността. При операбилно заболяване
се предприема хирургично отстраняване, преценка за
адювантно ЛЛ, а при все още нерезактабилно заболяване се следват препоръките като при авансирало заболяване. (4)
• 1-ва линия терапия при напреднало и метастатично заболяване:
Палиативната системна терапия цели първоначално
облекчаване на симптомите, да превантира или забави
прогресия на заболяването, и в някои случаи, да подобри OS на 5-та година. Двата цитостатика doxorubicin и
ifosfamide са показали активност при МС и са използвани вече повече от 30 години. Doxorubicin е приеман
като настоящия стандарт на 1-ва линия терапия със
степен на отговор от 16%-27%. Лейомиосаркомите и
липосаркомите показват по-добър резултат при моно
doxorubicin, в сравнение с ifosfamide съдържащите
схеми. Дозолимитиращата токсичност на doxorubicin
е миелосупресия и (кумулативна) кардиомиопатия.
Чести НЛП на ifosfamide са: невротоксичност, миелосупресия, и хеморагичен цистит, поради което се прилага с Mesna.
Дискусионен е въпросът за добавяне на ifosfamide към
стандартния режим на doxorubicin.
Различните рандомизирани клинични изпитвания
съобщават по-добър отговор с комбинираното лечение (до степен на удвояването му), но това е свързано
с увеличена токсичност, особено миелосупресия, още
повече, че комбинацията не води до подобряване
на преживяемостта (EORTC trial 62012). Най-общо
решението дали да се прилага комбинирана ХТ или
последователна монохимиотерапия трябва да се взема
на индивидуална основа при всеки пациент. Комбинираната ХТ може да се прилага в неоадювантен план,
напр. когато основната цел на терапията е намаляване
на стадия на тумора (tumor shrinkage) и последваща
резекция или при необходимост от бърз контрол на
симптомите и непосредствено животозастрашаващо
заболяване. (4)
Epirubicin + Ifosfamide
Epirubicin – 60 mg/m² I.V., дни 1 и 2
Ifosfamide – 1800 mg/m² I.V., дни 1-5
Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0, 4 и 8 след началото на ifosfamide
Повторение през 28 дни.
Хирургията се явява стандартен терапевтичен подход
при метахронно заболяване (свободен от заболяване
период ≥ 1 година), с резектабилни белодробни метастази без извънбелодробно ангажиране, стига да е
възможна пълна ексцизия на всички лезии. Възможно е, след успешното лечение на МС, да се установи
солитарен метастатичен депозит в белия дроб при
проследяващите рентгенографии или КТ на гръден

кош. Тази лезия често изглежда като малко кръгло
„гюле“ („cannon ball”), откъдето се нарича “cannon ball
metastasis”. При възможност лезията може да бъде резецирана и, ако наистина е солитарна метастаза, пациентът да бъде излекуван.
При наличие на синхронни белодробни метастази отново ХТ е стандартният подход при липса на извънбелодробно ангажиране, и при постигане на отговор към
прилаганата терапия, възможност се явява пълната
резекция на белодробните метастази.
ХТ е стандарт и при наличие на извънбелодробно метастатично заболяване.
Анализът на прогностичните фактори дава информация за химиочувствителността на специфични хистологични подтипове. Напр. синовиалният сарком показва по-висока степен на отговор към ХТ, съдържаща
ifosfamide, в сравнение с други подтипове МС. Ангиосаркомите са отделна група на МС по отношение на
прилаганата терапия при тях. Те са единственият подтип, който показва отговор при терапия с paclitaxel. Не
е съвсем ясно дали отговорът на paclitaxel е по-голям,
отколкото при терапия с doxorubicin, като и двата цитостатика могат да бъдат използвани.
• При напреднало и метастазирало заболяване – 2-ра
и последваща терапевтична линия:
Препоръчва се да се продължи активната системна
терапията при МС, дори ако пациентите прогресират и са претретирани, стига да са „fit” (в добро
общо състояние). Ако са „unfit” – BSC (Best Supportive
Care, най-добри поддържащи грижи), особено ако вече
са били прилагани предходни линии терапия. (ESMO
guillines, Sarcoma & GIST 2018).
Ifosfamide е добър избор на медиакмент за 2-ра линия
терапия, ако не е бил прилаган като 1-ва. Други цитостатици, освен doxorubicin и ifosfamide, използвани
при МС са: epirubicin, dacarbazine, cyclophosphamide,
eribulin, trabectedin, docetaxel и gemcitabine. Комбинацията gemcitabine/docetaxel често се използва като
2-ра линия терапия (не се препоръчва като 1-ва линия) след doxorubicin и/или ifosfamide.
Gemcitabine/docetaxel показва степен на отговор от
14%-24% като 2-ра линия терапия при лейомиосаркома.
Pazopanib (tyrosine kinase inhibitor, TKI) е одобрен
за 2-ра или 3-та линия терапия при МС, с активност
срещу vascular endothelial growth factor (VEGF) 1, 2, 3
и platelet-derived growth factor (PDGF). Pazopanib значително увеличава PFS при неадипоцитните МС като
2-ра и последваща линия в сравнение с плацебо (4.6 vs.
1.6 месеца, PALETTE study). Най-честите НЛР са: умора, хипертония, анорексия и диария.
Trabectedin е предпочитан 2-ра/3-та линия при липосаркоми и лейомиосаркоми, като този агент е показал действие и при други подтипове МС. Trabectedin
осъществява своя механизъм на действие като се
прикрепва към DNA и така блокира механизмите на
поправка на DNA и индуцира апоптозата. Наблюдава-

ната токсичност е основно миелосупресия и завишени
трансаминази.
Eribulin е одобрен за 2-ра линия терапия на метастатичен или нерезектабилен липосарком след базирана на антрациклин терапия, като демонстрира подобрение на общата преживяемост (15.6 vs. 8.4 месеца
за пациентите, лекувани с dacarbazine, по данни от
фаза 3 клинично изпитване – Activity of Eribulin in
Patients With Advanced Liposarcoma Demonstrated in a
Subgroup Analysis From a Randomized Phase III Study
of Eribulin Versus Dacarbazine, J Clin Oncol 2017 Oct 20;
35(30):3433-3439 Epub 2017 Aug 30, G D Demetri).
НЛР са: неутропения, умора, гадене, алопеция.
Много други таргетни терапии, като imatinib, sirolimus,
sunitinib и cediranib, са емпирично изпитвани при МС
и някои са одобрени за редки подтипове МС.
Особености в поведението на някои МС, важни при
терапията им:
Рядко е наличието на метастатични лимфни възли
при МС, поради което рутинна регионална лимфна
дисекция не се извършва. Но има някои специфични саркоми, които са със склонност да метастазират
в лимфните възли и трябва внимателно да бъдат оценени (при физикалния преглед, чрез образни изследвания и да се прецени необходимостта от сентинелна
лимфна биопсия), при данни за ангажиране – и лимфна дисекция. Тези саркоми могат да се групират чрез
мнемоника CARE:
– Clear cell sarcoma;
– Angiosarcoma;
– Rhabdomyosarcoma (embryonal);
– Epithelioid sarcoma.
NCCN препоръчва MRI на целия гръбнак при стадирането на миксоидния/клъглоклетъчен липосарком
(myxoid/round cell liposarcoma), както и КТ не само на
гръдния кош, но и на корема и таза. Това заболяване се
свързва с тенденция за множествено метастазиране в
меките тъкани, и не толкова в белите дробове.
Изследване на ЦНС чрез MRI се препоръчва при алвеоларния soft part сарком (има склонност да метастазира в мозъка), ангиосаркома, левостранния сърдечен
сарком.
Препоръчва се използването на ПЕТ/СТ като инструмент за разграничаване на добре диференциран от дедиференциран липосарком, ПЕТ/СТ може да помогне
и при определяне мястото за биопсия.
Alveolar soft part sarcoma (ASPS), ALT/WDLS и светлоклетъчните саркоми обичайно са нечувствителни на
системна ХТ. (3)
Alveolar soft part sarcoma (ASPS) е богато кръвоснабден
тумор и предпочитани режима са: sunitinib; pazopanib;
pembrolizumab.
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Почти всички пациенти с невроматоза тип 1 (NF1)
развиват peripheral nerve sheath tumors (PNSTs), като
основно това са доброкачествени неврофиброми,
но в 10% от PNSTs претърпяват злокачествена трансформация до malignant peripheral nerve sheath tumors
(MPNSTs) – изключително агресивен тумор. При
MPNST е стандарт хирургичната ексцизия. ХТ и ЛЛ
показват ограничена ефикасност. С оглед новите терапевтични възможности на агенти, таргетиращи
специфични молекулни сигнални пътища, участващи
в патогенезата на PNST и нуждата от адекватна алтернативна терапия при това заболяване, се провеждат
много клинични изпитвания, оценяващи ефекта на
различни таргетни агенти.
При ендометриалния стромален сарком не е стандарт
адювантната хормонална терапия след en bloc тоталната хистеректомия. Прогестини, ароматазни инхибитори или LH-RH агонисти (при пременопаузални пациентки) могат да се използват като системна терапия
при метастатичен low-grade ендометриален стромален
сарком. Tamoxifen и съдържаща естроген хормонозаместителна терапия е контраиндицирана в случая
поради риск от възможно действие като агонист. ХТ,
операцията на белодробни метастази, са възможности, ако има PD на фона на хормонотерапията. Препоръчва се и ХТ при high-grade агресивен ендометриален
стромален сарком с t(10;17) в метастатичен стадий.
(ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).

Като правило при диференциалнодиагностичната
оценка на липосаркомите се ползва следното твърдение: колкото по-дълбоко е разположена в мускулните
тъкани и е с по-голям размер изследваната формация,
толкова е по-вероятно да бъде с по-висока степен на
малигненост. (5) Липомите са близо 100 пъти по-чести
от саркомите и по правило са повърхностни, подкожни, меки, и не се променят по размер с години.
При добре диференцираните липосаркоми не се налага образно изследване на гръдния кош.
При добре диференциран/дедиференциран липосарком (WD-DDLS) на ретроперитонеума – полезен при
определени обстоятелства е palbociclib. (3) WD-DDLS
са най-честата форма на липосарком, отговаряща за
до 20% от всички МС. WD и DD-LPS споделят амплификация на хромозома 12q13−15, но не и при другите саркоми. В патогенезата на липосаркомите се
предполага, че участие имат няколко онкогена, основно MDM2, CDK4 и HMGA2. Докато инхибиторите на
MDM2 са все още оценявани в клинични проучвания,
втори actionable и обещаващ таргет се оказва cyclindependent kinase 4 (CDK4), който е амплифициран в
до 90% при WD/DDLS. При липсата на налични терапевтични възможности, инхибирането на CDK се явява потенциална такава (3), но на този етап palbociclib
няма одобрение при тази индикация.

Таблица 2.
Системна терапия при мекотъканните саркоми без хистологично специфициране: (3)

Неоадювантна/
адювантна ХТ

1-ва линия ХТ при
авансирало/
метастазирало
заболяване

Предпочитана схема

Други схеми

Полезни схеми при определени обстоятелства

AIM (doxorubicin, ifosfamide,
mesna)

AD (doxorubicin,
dacarbazine)

Ifosfamide

Ifosfamide, epirubicine, mesna

Gemcitabine + docetaxel

базирани на антрациклин схеми:

базирани на гемцитабин
схеми:

Doxorubicin;
Epirubicine;
Liposomal doxorubicin
AIM (doxorubicin, ifosfamide,
mesna)

Gemcitabine;
Gemcitabine+ docetaxel;
Gemcitabine+ vinorelbine;

Trabectedin (при myxoid
liposarcoma)
Pazopanib (при неподходящи за и.в. системна терапия);
Larotrectinib; entrectinib
при саркоми с NTRK
gene fusion

Ifosfamide, epirubicine, mesna
Последваща линия
ХТ при авансирало/
метастазирало
заболяване

Pazopanib;

Dacarbazine;

Trabectedin (при липосарком и
лейомиосарком);

Ifosfamide;

Eribulin (при липосарком)

Pembrolizumab – на
етап оценка в клинични проучвания

Temozolomide;
Vinorelbine

Съгласно препоръки от проведена експертна среща Diagnosis and management of tropomyosin receptor kinase (TRK)
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fusion sarcomas: expert recommendations from the World
Sarcoma Network (G.D.Demetri, Annals of Oncology
Volume 31, Issue 11, November 2020, Pages 1506-1517)
изследването на NTRK gene fusions трябва да се включи в лечението на пациентите със саркоми, с оглед
получените данни за бърз и продължителен отговор
и благоприятен профил на токсичност при терапия с
TRK инхибитори (Larotrectin; Entrectinib).
NTRK gene fusion има свойствата на онкогенен драйвър. Чрез множество сигнални пътища, основно PI3K/
AKT, NTRK, протеините увеличават способността на
туморната клетка да оцелее и да избегне апоптозата,
по този начин се задейства растежът и пролиферацията на TRK фузионни тумори. Такива редки тумори са:
секреторният карцином на слюнчената жлеза, секреторният карцином на гърдата, congenital mesoblastic
nephroma, pediatric melanoma, и infantile fibrosarcoma.
Изследване за NTRK gene fusions трябва да се направи
при пациенти с локално авансирали, нерезектабилни тумори или при тези с метастази, в случаите, когато традиционната терапия е без успех. С приоритет
при изследването са хистологии, които е вероятно да
имат NTRK gene fusions, като infantile fibrosarcomas
и негативни за ALK и ROS1fusion (-) inflammatory
myofibroblastic tumors.
Приема се най-често, че NTRK gene fusions са взаимно
изключващи се с други първични онкогенни драйвърни мутации. Поради това саркоми с установени генни
фузии, ГИСТ с доказани KIT, PDGFR, SDH, NF1, или

BRAF алтерации и липосаркоми с MDM2 или CDK4
амплификация могат да бъдат изключени от рутинното изследване на NTRKfusion.
В комплексното лечение на саркомите вземат участие много и различни специалисти. Някои от ключовите характеристики на отделните нозологични
единици са представени в следващите редове, но като
се има предвид, че това са редки заболявания и с редица особености, изложението няма претенции за пълна
изчерпателност и се препоръчва винаги насочване на
пациентите към центрове с опит в терапията на
саркоми.
Лекарствено лечение при саркоми на крайниците
В 67% МС ангажират долния крайник и 75% от тях са в
областта на или над коляното.
Препоръчително е терапията им след стадиране и биопсия да започне с предоперативно ЛЛ. Това е така поради следните причини: по-ниска ЛТ доза (по-малък
обем на ЛЛ), подобряване на резектабилността, постигане на свободни резекционни линии, по-добра оксигенация на туморните клетки, по-малка в дългосрочен
план токсичност от ЛЛ. Недостатък на предоперативното ЛЛ при МС на крайниците са увеличените остри
раневи усложнения (или увеличаване на най-често обратимите ранни токсичности на ЛЛ).
Приложено следоперативно ЛЛ се свързва с увеличаване на късните, най-често необратими, токсичности
на ЛЛ.

Таблица 3.
Ранни токсичности на ЛЛ

Късни токсичности на ЛЛ

Най-често са обратими

Най-често са необратими

Раневи усложнения

Абнормна кост с мекотъканен растеж и развитие

Дерматит, епилация

Разлика в дължината на крака

Recall reactions с doxorubicin (radiation recall dermatitis
(RRD) – рядка кожна реакция, която се наблюдава на
мястото на предходно ЛЛ, преципитирана от терапия
с определен медикамент. Camidge разграничава радиосенсибилизация (всяка реакция в рамките на 7 дни след
приложението на медикамент като сенсибилизатор) и
RRD (> 7 дни може да не се наблюдава само в кожата, а и
по лигавиците и други вътрешни органи). (6)

Риск от фрактура

При разглеждане на лекарствената терапия при голямата група на МС най-общо се цели отдиференцирането им в подгрупи, като терапията за всяка от тях често е различна. Отделните подтипове имат и различна
склонност към метастазиране.
Двете най-големи групи са:
I. Специални хистологии (десмоидни тумори, рабдомиосарком).

Фиброза
Лимфедем
Нарушения в цвета на кожата
Телеангиектазии
2-ри тумор
II. Други МС на крайниците.
Препоръчва се терапията на МС на крайниците да се
извършва от мултидисциплинарен екип в центрове с
опит. След първоначалното стадиране с MRI, вкл. компютърна томография на гръден кош, при локализирано заболяване се извършва широка en bloc операция и
в повечето случаи (нео)адювантна ЛТ (лъчетерапия).
ХТ (химиотерапията) има дискутабилна роля в нео- и
адювантен план при високорисковите МС (индивиду627

ално се преценява въз основа на възраст на пациента,
органна функция, ECOG PS, размер на тумора и grade).
Локалният контрол зависи най-вече от резекционните линии. Рискът от метастази (около 40%) зависи от
хистoлогичната диференциация на тумора.
Няма данни от рандомизирани клинични изпитвания,
дефиниращи най-ефективната терапевтична стратегия, както дали да се провежда конкурентно или последователно ХТ и ЛЛ, така и за избора на ХТ режим
– възможно е приложение на моно doxorubicin, или
антрациклин + ifosfamide-базирана терапия.
1. Първи стадий – при локализирано заболяване стандарт е хирургичната ексцизия с негативни резекционни линии.
+ ЛЛ при непостигнати подходящи онкологични резекционни линии (поне 1 см, без ангажиране на фасция) и преценка при high-grade хистология. Понякога
се обсъжда възможно неоадювантно ЛЛ.
2. Втори, трети и избрани четвърти (всеки Т, N1, М0),
резектабилен с приемлив функционален резултат – с
предоперативно ЛЛ, ХТ или ХТ + ЛЛ или адювантно,
ако не е получена по-рано като терапия (при някои селектирани пациенти във II или III стадий е възможна
хирургия, последвана от адювантна терапия).
3. Втори, трети и избрани четвърти (всеки Т, N1, М0),
резектабилно заболяване с нежелан функционален резултат (това са пациенти, при които се налага голяма
резекция като дизартикулация, ампутация или хемипелвектомия или с high-grade тумор на крайниците
> 8-10 см с висок риск от локален рецидив и далечни
метастази) или потенциално резектабилно или нерезектабилно първично заболяване – предоперативно
ЛЛ, или комбинирано химио-лъчелечение, ХТ, изолирана перфузия/инфузия на крайник (само в центрове
с опит в тази област). Ако и след приложената терапия
все още се оценява като нерезектабилно, може да се
обмисли дефинитивно ЛЛ, ХТ, палиативна операция,
наблюдение или BSC.
4. Синхронно заболяване в стадий четвърти има две
възможности:
– Limited metastases (ограничени, локални метатази) – още с диагностицирането на заболяването се установява разпространение в един орган
(най-често бял дроб) с ограничен туморен обем,
който е подходящ за третиране чрез локални методи;
– Disseminated metastases (дисеминирани метастази) – мултимодалният модел на лечение в този
стадий е от изключителна важност – системна
терапия, метастазектомия с/без ЛЛ, при белодробни метастази се предпочита резекция или
SBRT (stereotactic body radiation therapy), аблация,
емболизация (при небелодробни лезии). Пациентите могат да се разделят след първоначалната
терапия на асимптоматични, при които място би
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намерила стратегията “watchful waiting” (особено
при белодробни нодули < 0.5 см), и на симптоматични, при които се цели палиация (чрез ЛЛ,
хирургия, ХТ).
5. Рецидивиращо заболяване – МС на крайниците
обикновено имат локален рецидив или метастазират в
белите дробове; терапията при локален рецидив следва принципите според стадия и операбилността му
(както при пациент с нова първична лезия), а при наличие на далечни метастази се провежда терапия както при наличие на синхронни метастази, извършва се
регионална лимфна дисекция при наличие на лимфна
дисеминация +/- ЛЛ.
Операбилните метастази в белия дроб, без друга екстрапулмонална дисеминация, се лекуват чрез комбинирана ХТ (базиран на doxorubicin режим) и хирургична резекция. При около 2%-5% от пациентите се
постига дълга преживяемост в такъв случай.
При наличие на множествени белодробни метастази
или при екстрапулмонални лезии, първичната цел е
палиация чрез монохимиотерапия с doxorubicin. Средната обща преживяемост е 18 месеца. При неуспех на
1-ва линия терапия, се предлага оптимална палиативна грижа и възможност за насочена според хистологията на МС терапия като 2-ра линия.
Kaposi sarcoma (Капоши саркома, КС)
КС е мекотъканен съдов тумор, който може да засегне
кожата, лигавичните повърхности, вътрешните органи. Произхожда хистогенетично от ендотела на лимфните съдове, като формира съдови канали, пълни с
клетки на кръвта, придаващи на тумора характерен
тъмновиолетов цвят като от „натъртено“ (“bruise-like
appearance”). Заболяването е свързано с човешкия херпесен вирус 8 (HHV8), който се намира в лезиите на
засегнатите хора почти в 100% и е възможно да се предаде чрез слюнката, при органна трансплантация, кръвопреливане. HHV8 или Kaposi’s sarcoma – associated
herpes virus (KSHV) кодира онкогени, micro RNAs и
circular RNAs, които промотират раковата клетъчна
пролиферация и избягване от имунната система. Рискови фактори са: лош имунитет, имуносупресивна
терапия, хроничен лимфедем.
Има 4 форми, които хистологично са неразграничими:
1. Класическа форма на КС – засегнатите са основно
мъже (евреи Ashkenazi или със средиземноморски
произход), най-често между 40- и 70-годишна възраст,
обикновено са засегнати долните крайници, конкретно подбедриците и ходилата. Не е характерно извънкожното ангажиране, но в близо 10% от пациентите е
възможно да има ангажиране на лигавицата на устната
кухина или ГИТ. В сравнение с формата на AIDS-свързания КС, е по-индолентна и рядко води до смърт.
2. Ендемичен КС – среща се основно в Африка.
3. Ятрогенен сарком, който обикновено се наблюдава
при пациенти с имунни нарушения и такива на иму-

носупресивна терапия.

за рецидив.

4. AIDS-свързан КС – най-честата неоплазма при пациенти с HIV.

Клинична картина: DFSP в началото се описва като
малка плътна област на кожата, обикновено с диаметър между 1 и 5 см, може да прилича на натъртено, белег по рождение или пъпка, като има бавно нарастване, често е в областта на торса, но може да се развие
навсякъде.

Клинична картина: лезии или плаки (обикновено папуларни) по кожата, но могат да се разпространят навсякъде в тялото (най-вече в устната кухина, ГИТ или
респираторния тракт).
Туморът е силно кръвоснабден, съдържа абнормно
плътни и неправилни кръвоносни съдове, които пропускат еритроцити в околните тъкани и дават характерния тъмен цвят. Възпалението около тумора може
да доведе до оток и болка. Характерно е преимущественото кожно засягане. КС в повечето случаи започва
с кожни лезии и впоследствие се разпространява и ангажира вътрешните органи.
За тези HIV(+) пациенти, които все още не са на
HAART (антиретровирусна терапия), това се препоръчва като 1-ва стъпка на лечението (независимо от
CD4 броя). Възстановяването на имунната система
често може да доведе до регресия на лезиите от КС без
допълнителни терапии. (2)
При голямо кожно ангажиране, бърза прогресия на заболяването и/или висцерално ангажиране, системната
ХТ е показана с liposomal doxorubicin като 1-ви избор.
Свързва се с висока степен на отговор и много добра
поносимост.
За пациенти с тежка поносимост или рефрактерни
към липозомалния doxorubicin, paclitaxel в седмичен
или двуседмичен режим е предпочитана 2-ра линия
терапия. (3)
При прогресия на заболяването може да се обсъжда
терапия с vinorelbine, etoposide, или IFN.
При симптоматично локализирано заболяване може
да се приложи и ЛЛ.
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
DFSP е рядък, low-grade (в 90%) сарком от фибробластен произход. (7)
Изключително рядко метастазира.
За да се диагностицира е важно правилно извършената биопсия – punch, инцизионна или core biopsy, включително с по-дълбокия подкожен слой (DFSP e тумор
на дермалния слой на кожата). От ИХХ: CD34(+) в повечето случаи, и factor XIIIa negative. (8)
3D реконструкцията му разкрива, че това е тумор с
много неправилна форма и често finger-like extensions
(пръстовидни продължения), които обясняват честото му непълно отстраняване и последващи рецидиви.
Честотата на локалните рецидиви варира между 1060%, а честотата на регионално или далечно метастазиране се равнява съответно на около 1% и 4-5%. (8)
Задължителен е предоперативният MRI с контраст за
планиране обема на интервенцията и при подозрение

Хирургията, която се прилага, е ексцизия с Mohs
micrographic surgery или друга форма на CCPDMA
(complete circumferential peripheral and deep margin
assessment). С оглед особеността на тумора, преди
предприемането на голяма операция с ламба и преместване на тъкани, е препоръчително да се изчака
получаване на хистологичния резултат за негативни
резекционни линии, тъй като в противен случай може
да се затрудни мониторирането на мястото и да се забави регистрирането на рецидив, както и да се превантира субклинична туморна персистенция (конкретно
нежелано „запечатване“ на остатъчен тумор под репозиционираните или възстановителни тъкани).
При негативни резекционни линии не се препоръчва ЛЛ.
ЛЛ може да се обмисли при наличие на позитивни резекционни линии, ако не е прилагано преди това и не е
подходяща последваща резекция (стига да е възможна
реоперация, то това е 1-ят избор за постигане на чисти
резекционни линии).
Цитогенетичният анализ на този тумор (FISH, PCR и
чрез друга молекулярна или конвенционална цитогенетика) може да е полезен преди назначаване на терапия с imatinib, тъй като туморите, които нямат t(17;22)
rearrangement (тази транслокация води до свръхекспресия на PDGFRB), могат да не отговорят на терапията с imatinib, но > 90% от DFSP имат t(17;22).
По данни от клинично проучване, фаза II, при пациенти с локално авансирал или метастатичен DFSP,
imatinib постига степен на обективен отговор от близо
50%. Средно времето до прогресия е 1.7 години. (9)
DFSP при около 10% от случаите има смесена хистология, съдържаща high-grade саркоматозна компонента
(DFSP-FS), и се разглежда като intermediate-grade сарком.
Метастатичният потенциал се свързва с наличието на
фибросаркомна трансформация:
- по-висок целуларитет;
- клетъчен атипизъм;
- митотична активност (>5/10 high power field (HPF);
- негативни от ИХХ за CD34(-) тумори.
Лекарствена терапия на ретроперитонеални саркоми
Ретроперитонеалните саркоми са сравнително редки и
обхващат 10-15% от всички МС. (1) Най-честите хистологични варианти при възрастни са: липосарком и
лейомиосарком, а съответно при деца е рабдомиосаркомът. (1)
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Пациентите се представят с неясни коремни оплаквания или заболяването се установява случайно.
В диференциалнодиагностично отношение на ретроперитонеална маса се разглеждат както доброкачествени,
така и злокачествени тумори (последните съставят близо 80%). (1)
Таблица 4.
Бенигнена етиология

Малигнена етиология

Десмоиден тумор

Сарком (липосарком, лейомиосарком)

Липом

ГИСТ

Peripheral nerve sheath tumor

Malignant peripheral nerve sheath tumor

Тератом

Germ cell tumor

Ретроперитонеална фиброза

Метастатичен рак на тестисите

Параганглиом

Параганглиом

Болест на Castleman

Лимфом

При ретроперитонеалните саркоми е необходимо
функционално изследване на контралатералния бъбрек (ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).
Хирургията е първи избор на терапия при операбилните тумори и се цели постигане на чисти резекционни линии. Те са най-важният предиктивен фактор за
преживяемост.
Поради това, че често са късно диагностицирани и са
с голям размер (среден диаметър на ретроперитонеалните МС е 15 см), и с оглед на анатомичната сложност
на извършваната интервенция, се наблюдават чести
локорегионални рецидиви.
Обсъжда се на мултидисциплинарна среща предоперативно ЛЛ и/или ХТ при гранично операбилни тумори, след което се прави повторна оценка чрез образни
изследвания с оглед нова преценка за резектабилност,
като се цели достигане на онкологично чисти резекционни линии. Предоперативното ЛЛ е терапевтична
възможност при ретроперитонеалния липосарком. (2)
Адювантно ЛЛ може да намали риска от локален рецидив (увеличава RFS), но не е доказано да води до подобряване на общата преживяемост и не се окуражава
(освен при строго селектирани случаи или при висока
смъртност при поява на локален рецидив), тъй като
води до свързана с ЛЛ чревна токсичност, възможна е
преценка за ползване на displacers с оглед намаляване
на токсичността. Не е утвърдена ползата от адювантна
ХТ и е подходящо индивидуализиране на решението.
Следоперативна системна терапия трябва да се обсъжда при хистология с висок риск за метастазиране
и/или висок риск от локален рецидив.
Пациентите, стадирани със заболяване в IV стадий,
както при тези с нерезектабилен тумор, след биопсията и хистологичната му верификация, могат да бъдат
лекувани чрез ХТ, химио-лъчелечение или ЛЛ като
опит за намаляване на размера на тумора.
Лекарствената терапия на ретроперитонеалните сар-
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коми е по клинична преценка, в зависимост от стадия
на заболяването.
Най-активната системна терапия, с оглед степента на
постигнат отговор при неселектирани според хистологията болни, е схемата AIM (doxorubicin/ifosfamide/
mesna). (3)
За пациентите със заболяване в IV стадий или при
нерезектабилен тумор след оценка чрез образни изследвания на ефекта от прилаганата първоначална ХТ,
терапевтичната стратегия се разделя според отговора:
•

ако заболяването е операбилно – прибягва се към
резекция;

•

при тези, които са оценени като все още с нерезектабилно заболяване или се наблюдава прогресия,
решенията за последващото терапевтично поведение включват два възможни подхода според това
дали заболяването е симптоматично:

1. При асимптоматично заболяване: предлага се наблюдение на пациентите.
2. При симптоматично заболяване:
– системна терапия и/или ЛЛ;
– ако е възможна хирургия за контрол на симптомите (винаги трябва да се има предвид резекцията на операбилни метастази, стига първичният
тумор да е контролиран);
BSC при лош функционален статус.
В повечето случаи прогресията на заболяването след
извършена операция на първичния тумор се дължи на
локален рецидив и тогава отново се обсъжда предоперативно ЛЛ, ако не е получавано.
Мултидисциплинарна терапия на рабдомиосаркома
(РМС)
Рабдомиосаркомът е най-честият детски МС, бързо-

растящ, химиочувствителен тумор, като може да възникне в почти всяка на част на тялото, където е налице
мезенхимна тъкан.

3. плеоморфен (при възрастни – най-често с локализация в крайниците, гръдната стена, пикочно-половата
система и се лекува като МС);

2/3 от случаите се наблюдават при деца под 6 г., като
има и 2-ри пик – при юноши.

4. spindle/sclerosing РМС (в паратестикуларната област, има отлична прогноза).

Клиничната му изява е силно свързана с локализацията му: парализа на нерв, носна обструкция, маса в
скротума, вагинален полип, мускулна маса и т.н.

Разпределението на двете основни групи е следното:
ембрионален РМС (ЕРМС) (70%) и алвеоларен РМС
(АРМС) (20%). Към момента АРМС се характеризира с два транскрипта: FKHR-PAX3 от t(2;13)(q35;q14)
и FKHR-PAX7 от t(1;13)(p36;q14). АРМС демонстрира
дифузно и интензивно оцветяване за myogenin в сравнение с ЕРМС. При АРМС PAX-FOXO1 fusion се явява неблагоприятен прогностичен фактор. При деца и
юноши най-чести са ембрионалният и алвеоларният,
а при възрастни могат да се наблюдават всички варианти (и при възрастни най-често са с лоша прогноза).

Бързото поставяне на диагноза изисква наличието на
образни изследвания преди биопсията и точна оценка с оглед цялостното стадиране (лимфни възли, бял
дроб, кости и костен мозък, гръбначномозъчна течност). В 20% от случаите РМС е метастатичен при доказването му.
Стадиране: MRI за първичния тумор и КТ на гръден
кош, PET сканиране, костномозъчна пункция и анализ
на ликвора при параменингиални локализации. ПЕТ/
СТ може да е полезен при първоначално стадиране на
заболяването, с оглед възможно засягане на лимфни
възли и появата на метастази на необичайни места
при възрастни пациенти.
Следват tru-cut/отворена биопсия и обсъждане на всеки случай от мултидисциплинарен екип.
Хистологичното изследване по възможност трябва да
се проведе бързо, тъй като това е бързорастящ тумор
и някои органи могат да бъдат безвъзвратно увредени. Myogenin(+) и MyoD1(+) е задължително за диагностицирането на РМС (рабдомиогенна диференциация).
Различават се 4 варианта съгласно класификацията на
СЗО (2020):
1. ембрионален (ЕРМС) (вкл. botryoid – в органите, покрити с лигавица; вретеновидноклетъчни варианти);

Основни прогностични фактори са хистология (ЕРМС>АРМС), възраст (< 10 г.), размер на тумора (≤ 5 cм),
лимфни възли, метастази и локализация (и).
Директно прибягване към операция не се препоръчва,
ако не може да се осъществи микроскопски пълна резекция без това да е мутилиращо.
Преценява се, дали може да се постигне R0 (възможно в много редки случаи) – това да е първоначалното
лечение, ако след него очаквания резултат би бил R1 с
микроскопски непълна ексцизия, не трябва да се прибягва до това. В такъв случай се препоръчва заболяването да остане R2 като резултат вследствие на обикновена биопсия.
Разработена е специална стадираща система, разделяща РМС на такъв с нисък, стандартен, висок и много
висок риск въз основа на горните рискови фактори,
което води до адаптирана към риска лечебна стратегия (European paediatric Soft tissue sarcoma Study Group
[EpSSG]).

2. алвеоларен (АРМС) (вкл. солиден вариант);
Таблица 5.
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Таблиците са от (4).
РМС е силно химиочувствителен тумор и първата стъпка най-често е неоадювантна ХТ (4 курса), след това локален контрол (операция, ЛЛ), след което адювантна ХТ (5 курса) +/- поддържаща терапия.
Двата основни ХТ режима за терапия на РМС, който се прилагат до 15 цикъла, са:
- VAC (vincristine, dactinomycin, cyclophosphamide) или
- VAI (IVA) (vincristine, dactinomycin, ifosfamide).
Друг препоръчван режим е:
VЕC/IE
Vincristine – 1.5 mg/m² (обща доза 2 mg) I.V. болус, ден 1;
Cyclophosphamide – 600 mg/m² I.V., ден 1;
Epirubicin – 75 mg/m² I.V., ден 1 алтерниращо с:
Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-3;
Ifosfamide – 1500 mg/m² I.V., дни 1-3;
Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0,4 и 8 след началото на ifosfamide.
Повторение през 21 дни (с подкрепа от G-CSF).
Мутилираща операция не бива да се обмисля като
начална терапия, а е задължително да се отложи локалната терапия, така че да може да се комбинира операцията +/- ЛЛ (вкл. брахитерапия) и да се намалят
дългосрочните последствия.
Поддържаща терапия (vinorelbine/cyclophosphamide)
има полза при високорисковите групи.
За пациенти с метастатично заболяване прогнозата е
по-лоша с преживяемост от 5%-50% в зависимост от
възрастта (≥ 10 години), броя на местата с метастази,
костно и костномозъчното ангажиране, разпространението към крайниците или към други места.
В случай на параменингиални тумори, които инвазират мозъка, гръбначния мозък или черепа се препоръчва възможно най-скоро да се започне ЛЛ.
Irinotecan/vincristine е възможна 2-ра линия лечение.
Прогресия на заболяването се наблюдава в рамките на
3 години, като в 2/3 от случаите е локална и/или регионална (лимфни възли). Спасителната терапия зависи
от възможностите за постигане на втори локален контрол.
Десмоидни тумори (агресивна фиброматоза)
Десмоидните тумори са локално агресивни МС, често категоризирани като low-grade саркоми, поради
високата си склонност да рецидивират след локална
ексцизия (но нямат потенциал да метастазират). Това
са редки бавно нарастващи фибробластни неоплазми,
които произхождат от мускулно-апоневротичните
стромални елементи.
Срещат се в 7,5-10% от пациентите с FAP и могат да
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възникнат след планова хирургична интервенция
(напр. колектомия), като тази група пациенти са предразположени към абдоминални десмоиди.
10-30% от десмоидните тумори се развиват в коремната кухина и са свързани с Gardner syndrome. Gardner
синдромът включва: (Mnemonic-Gardner SOD)
– Sebaceous cysts;
– Osteomas;
– Desmoid tumors.
Клинични симптоми на десмоиден тумор в коремната
кухина са: чревна исхемия, обструкция, усложнения с
илеоанална анастомоза след колектомия поради FAP.
В 85% от спорадичните случаи се доказва мутация в
гена за ядрения β-катенин (CTNNB1), като тези пациенти имат по-лош RFS, отколкото тези с див тип. 7075% от десмоидните тумори експресират ядрен a-катенин. (1)
Засягат предилекционно жени с детероден потенциал.
Десмоидните тумори се свързват с високи нива на естрогена (както е при бременност) и травма по ретроспективни данни.
Извънабдоминалните тумори са с по-висок риск от рецидив, в сравнение с абдоминалните.
В естествения ход на развитие на нелекувани десмоидни тумори съществуват следните възможности:
1. възможен спонтанен регрес;
2. да остане стациониран;
3. в 50% от случаите ще продължи да расте и инвази-

ра околните структури.

Хондросаркомите имат няколко подтипа:

Прилага се подходът “wait and see” (не се прибягва до
операция или ЛЛ) при асимптомните пациенти и при
тези с тумори, които са разположени в области, където
ако нараснат, няма да доведат до функционални ограничения. При увеличаване на размера на туморите се
обсъжда оперативна интервенция или системна терапия или ЛЛ. Като отговорът към последния терапевтичен метод е бавен, с продължителност на регресията
дори 3 години след ЛЛ.

– най-чести (в 85%) са конвенционалните, които в
90% са low-intermediate grade;

Следоперативно е възможно да се обсъди приложение
на ЛЛ за пациентите с висок риск за локален рецидив.

Съгласно класификацията на СЗО (2013) има промяна
на grade 1 конвенционалните хондросаркоми в atypical
cartilaginous tumor/chondrosarcoma grade 1 (ACT/CS1).
Grade 2 и 3 конвенционални хондросаркоми се класифицират като малигнени, поради своя метастатичен
потенциал. (1)

Като част от възможната системна терапия на десмоидните тумори, NCCN включва следните схеми, ключови в избора на терапия са индивидуалните особености на пациента и това дали е критично да се отчете
бърз отговор (спрямо локализацията на тумора):
– ХТ (methotrexate + vinorelbine; doxorubicin – based
chemotherapy);
– Tamoxifen +/- NSAIDs (sulindac или celecoxib) –
при липса на противопоказания от страна на
сърдечносъдовата система;
– Imatinib;
– Sorafenib;
– Low dose interferon +/- tretinoin.
Лекарствено лечение при костни саркоми
Първичните тумори на костта са изключително редки неоплазми. Остеосаркомът, хондросаркомът и
Юинг саркомът са трите най-чести форми на първични тумори на костта. High-grade UPS (undifferentiated
pleomorphic sarcoma of bone), chordoma и GCTB (Giant
cell tumor of bone) са много редки.
При възрастни хондросаркомът е най-честият първичен костен тумор, засягащ 40%, следван от остеосаркомът – 28%, хордом – 10%, Юинг сарком – 8%, UPS
(undifferentiated pleomorphic sarcoma – недиференциран плеоморфен сарком). (10)
При деца и юноши остеосаркомът и Юинг саркомът са
много по-чести от хондросаркома и хордома.
Принципи на мултидисциплинарния подход
NCCN препоръчва за всички < 40 г. пациенти със суспекция за сарком на костите (симптоматични слабо
отграничени лезии) да се направи цялостно стадиране
преди извършването на биопсия.
Остеосаркомът и саркомът на Юинг изискват както
локално лечение (оперативно, ЛЛ), така и системна ХТ.
Хондросарком
Хондросаркомът обикновено засяга възрастни хора (>
60 г.) и рядко деца. Най-чести локализации на първичния тумор са таз и проксимален фемур или хумерус.

– дедиференцирани (10%);
– мезенхимни (< 2%);
– светлоклетъчни (< 2%);
– други.

Спрямо локализацията си в костта конвенционалните
хондросаркоми се разделят на:
1. Централни хондросаркоми (75%) – възникват
обикновено от медуларната кухина, произхождат
от преди това нормално изглеждаща кост (повечето нямат бенигнена прекурсорна лезия). Възможно е и развитие на база преди това съществуващи
енхондроми (доброкачествени хрущялни тумори,
които се развиват в костите, най-често в тръбестите кости, таза).
2. Периферни хондросаркоми – възникват чрез малигнена трансформация на предходно доброкачествени лезии на хрущялната част (cartilaginous
cap) на остеохондром.
Малигнена трансформация се съобщава при пациенти
с болест на Олиер (Ollier) (енхондроматоза – енхондромите се наблюдават като единични образувания)
и синдром на Мафучи (Maffucci) – енхондроматоза,
свързана с мекотъканни хемангиоми (рядко срещано заболяване, което засяга главно костите и кожата,
установяват се множество енхондроми, хемангиоми,
лимфангиоми, нисък ръст, изкривяване на гръбначния стълб, слабо развити мускули и други).
Има данни за асоциация на болест на Олиер с грануларноклетъчния тумор на яйчника. (11)
Близо 65% от хондросаркомите и почти всички случаи
на болест на Олиер и синдром на Мафучи (Maffucci) са
свързани с мутации на isocitrate dehydrogenase (IDH1
или IDH2).
Клиничната картина включва прогресираща болка,
особено през нощта, и локализиранo подуване.
Терапевтичен план:
Обикновено хондросаркомът има предимно хирургично лечение (широка ексцизия) – при low-tointermediate grade, с последваща преценка за ЛЛ при
пациенти с неблагоприятна локализация на заболяването, непозволяваща резекцията му (базата на черепа
или аксиалния скелет).
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ХТ има ограничена роля в терапията на болни с
хондросарком и се прилага в адювантен план при тези
от тях с висок риск за метастазиране (това са мезенхимните и дедиференцираните хондросаркоми).
Дедиференцираните хондросаркоми се лекуват с ХТ
по схеми като остеосарком, а мезенхимните хондросаркоми – като сарком на Юинг. (10)
При селектирани пациенти с метастатичен хондросарком NCCN дава като възможност терапия с pazopanib.
При конвенционалните (grade 1-3) e възможна ХТ
(няма стандарт) или терапия с ivosidenib при установяване на IDH мутация.
Изключително важно е продължителното проследяване на пациентите с хондросарком. За първите 5 години
от NCCN се препоръчва проследяване през 3-6 месеца,
след това веднъж годишно за минимум 10 години, тъй
като късната поява на метастази и рецидиви след 5-та
година са по-чести при хондросаркома, отколкото при
другите саркоми.
Хордом
Хордомите са редки, бавно нарастващи, локално агресивни неоплазми на костта, произхождащи от ембрионалните остатъци на нотохордата. ИХХ се препоръчва
доказване на Brachyury (+) за потвърждаване на диагнозата (ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).
Най-често се развиват в следните 3 области на аксиалния скелет: сакрум, база на черепа и подвижния гръбначен стълб, със сравнително равно разпределение по
честота на засягане между тях. (1)
Далечни метастази се установяват при 5% от пациентите при поставяне на диагнозата и при 30-40% от засегнатите могат да се развият впоследствие. Най-често
се засягат белите дробове, други места на далечно метастазиране са меките тъкани, костта, кожата, мозъка.
Най-честата причина за прогресия на заболяването е
локален рецидив (в 95% от случаите).
Клиничната картина силно зависи от мястото на първичния тумор, като най-честият симптом е постепенно засилваща се болка.
Хордомите, ангажиращи гръбначния канал, могат да
доведат до гръбначномозъчна компресия или компресия на нервно коренче, със съответните неврологични
симптоми.
Хордомите, разположени в цервикалната област, могат да се изявят с дисфагия, дисфония или Horner
syndrome.
Хордомите в сакралната област могат да доведат до коренчева дисфункция, както и обстипация (по-тежката
форма на запек), констипация и тенезми.
Хордомите на базата на черепа могат да се изявят с интермитентна диплопия, главоболие, болка във врата
или други неврологични симптоми.
Tерапевтичен план:
1. Широка ексцизия +/- ЛЛ (в повечето случаи + ЛЛ,
тъй като не са напълно отстранени). Aгресивното
първоначално лечение – операция и адювантно
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ЛЛ, в сравнение с пациенти, лекувани агресивно
при рецидив след първоначалната операция, води
до по-добра преживяемост по данни от ретроспективно проучване Carpentier A et al., J Neurosurg
2002.
2. Дефинитивно ЛЛ при нерезектабилни първични
тумори.
3. Терапията при дедиференцирани хордоми (с липса
на SMARCB1 експресия) е като тази на МС, в останалите случаи хордомите не са химиочувствителни.
Възможности за системна терапия съгласно насоките
на NCCN са: imatinib с или без sirolimus или cisplatin,
инхибитори на PDGFR (sunitinib, sorafenib), EGFR
(erlotinib, lapatinib, dasatinib).
Мултидисциплинарен подход при терапия на остеосаркома
Остеосаркомът при деца и юноши (по-чест при момчета) има най-висока заболеваемост между 10-20 годишните, и това са 60% от случаите (възниква в периода
на съзряване на организма, когато се отчита максимален растеж на скелета, респ. висока пролиферативна
активност на остеобластите). Вторият пик е при възрастни (60-80 годишни). При ≥ 65 г. често се развива
като вторичен тумор във връзка с подлежаща болест
на Пейджет на костта (osteitis deformans). (1)
Остеосаркомът е най-честият лъчево-индуциран костен сарком.
Различават се 3 хистологични подтипа:
1. Интрамедуларен – класическата форма;
2. Повърхностен – parosteal и periosteal;
3. Извънскелетен (терапията е като при МС).
Конвенционалната (класическа) форма. Това е
най-честият вариант (в 75%), high-grade интрамедуларен, вретеновидноклетъчен тумор, който продуцира
остеоид или незряла кост. В 80% от случаите възниква
в апендикуларния скелет, най-често ангажира метафизите на дългите кости – дисталната част на фемура,
проксималната тибия или проксималния хумерус.
Най-честите ранни симптоми са болка, която може да
е интермитентна и не трябва да се бърка с болки на
растежа, възможно е болката да се влошава през нощта, и подутина.
Има хематогенен път на дисеминация с най-често метастазиране в белите дробове.
Увеличените стойности на AP и LDH имат прогностична стойност, като увеличена LDH при първоначалното диагностициране често се свързва с наличие на
синхронни метастази.
Остеосаркомът се разглежда като локален проблем, но
и като неблагоприятна възможност за далечни метастази, като в случая PET/CT и/или bone scan биха уточнили има ли допълнителни синхронни лезии.
При рентгенография на първичния тумор се устано-

вява кортикална деструкция, като при ангажиране на
меките тъкани се образува периостална реакция (триъгълник на Codman) и неправилно реактивно костообразуване (sunburst pattern – осификация, перпендикулярна на повърхността на костта). MRI, освен за
оценка на първичния тумор, помага при детектиране
на “skip” метастази и се препоръчва в обема на изследването винаги да се включи и костта от противоположната страна на ставата в близост до първичния тумор. (12) Skip метастазите се дефинират като вторични
по-малки фокуси на остеосарком, които анатомично
са отделени от първичния тумор. Намират се в същата
кост, в която е и първичният тумор, на противоположната страна на близката става или в отдалечени части
на крайника, поради което се препоръчва оценка на
цялата засегната кост и прилежащите ставни области.
Близо 90% от пациентите са с локализирано заболяване при поставяне на диагнозата.
Пациентите с ретинобластома са с увеличен риск от
развитие на остеосарком (това е най-честият вторичен тумор при тях), както в облъчваната зона, така и
в структури извън нея, предполага се вследствие на
герминативна мутация, като близо 70% от пациентите
с остеосарком имат мутация в туморно супресорния
Rb ген. (1)
Пациентите с остеосарком с фамилна анамнеза за други злокачествени заболявания е подходящо да се насочат за генетична консултация с цел изключване на
Li-Fraumeni или друг наследствен синдром.
Терапевтичният план при високостепенния остеосарком е: неоадювантна ХТ (напр. схема с cisplatin +
doxorubicin, Souhami RL et al. Lancet 1997), последващо оперативно лечение и адювантна ХТ. Не се предлага адювантно ЛЛ, тъй като остеосаркомът е лъчерезистентен.

бягване на токсичност, е проследяването на нивата на
methotrexate. Препоръките включват:
1. Алкализиране на урината (рН на урината да е ≥ 7).
2. Интензивна хидратация с адекватна диуреза, така
че медикаментът да не преципитира в бъбречните
тубули.
3. Едновременното приложение и на инхибитори на
протонната помпа (PPI) се свързва със забавена
елиминация на methotrexate и трябва да се избягва
по време на лечението.
4. 24 часа след началото на methotrexate, пациентът
трябва да започне да получава calcium leucovorin
на всеки 6 часа, докато нивото на methotrexate достигне под 0.05-0.1 μМ.
5. В случай, че пациент, получаващ висока доза
methotrexate, има забавена елиминация на медикамента, поради влошена бъбречна функция и
плазмената концентрация на methotrexate е >1μМ,
се препоръчва приложението на glucarpidase
(carboxypeptidase G2). Въпреки че все още индикациите за приложението не са съвсем утвърдени
при серумно ниво на methotrexate >10μМ за повече
от 42-48 часа трябва да се обмисли употребата на
glucarpidase. Glucarpidase метаболизира фолиевата
киселина (и leucovorin) и другите химично подобни антифолати (methotrexate) до техните неактивни метаболити. Единична доза може бързо да намали нивото на methotrexate с 98% през първите 30
минути, което в по-голямата част от пациентите се
запазва. (2)
MAP (най-често при деца и младежи, ESMO
guillines, Sarcoma & GIST 2018):
Cisplatin 60 mg/m²/ дн / 4 ч. инфузия/ на ден 1 и 2
(ОД 120 mg/m²), седмица 1 и 6;
Doxorubicin 37.5 mg/m² и.в. на ден 1 и 2 (ОД 75 mg/
m²), седмица 1 и 6, следвани 3 седмици след това от:
Methotrexate (MTX) 12,000 mg/m² и.в. за 4-6 часа на
ден 1 + /Leucovorin 15 mg IV, стартирайки 24 h след
началото на MTX и следене на метотрексатемията,
докато не стане < 0,1 μM. (седмица 4, 5, 9 и 10).
Повтаря се до 4 цикъла.
При възрастни > 40 г. може да се използва комбинираната схема cisplatin + doxorubicin + ifosfamide (без
висока доза на methotrexate) (ESMO guillines, Sarcoma
& GIST 2018).

Терапията обикновено се провежда за период от около
6-10 месеца и често включва няколко месеца (2-3 курса)
на предоперативна, „неоадювантна“ индукционна ХТ.

Малък първичен тумор и локализирано заболяване
корелират с по-добра прогноза, както и добър хистологичен отговор към предоперативната ХТ (независимо от избора на терапевтична схема). Добър хистопатологичен отговор се дефинира като повече от 90% туморна некроза след проведената неоадювантна ХТ или
количеството на жизнеспособния тумор е по-малко от
10% от туморната площ.

Високодозов режим на methotrexate, с приложение на
спасително лечение с leucovorin, doxorubicin и cisplatin
(MAP regimen), е терапевтична схема при остеосаркома, при която от изключителна важност, с оглед из-

Пациентите с добър отговор към неоадювантната ХТ,
след локалната терапия, продължават с ХТ по същата
терапевтична схема.

Таблица 6.
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При наличие на позитивни резекционни линии се обсъжда повторна операция (re-resection) +/- ЛЛ.
Няма доказателства, сменяйки следоперативната ХТ
в случай на слаб хистопатологичен отговор (жизнен
тумор ≥ 10% от туморната площ) към индукционната терапия, че това ще доведе до по-добри резултати.
Добавянето на ifosfamide към терапията при тази група пациенти също не показва полза. Добавянето на
mifamurtide не е категорично доказано да допринася
полза по отношение на преживяемостта, особено при
пациентите с лош хистопатологичен отговор.
Метастазирало заболяване при първоначалното диагностициране се доказва при 10-20% от пациентите.
Пациентите с първични (белодробни) метастази получават същото лечение като тези с локализирано заболяване, и при възможност – операция за метастазите
(обикновено чрез отворена торакотомия), и се постига
най-добър отговор към тази комбинация от агресивна ХТ с едновременна резекция на първичния тумор
и метастатичните лезии. Унилатералните метастази и
по-ниският брой на белодробните нодули се свързва с
по-добри резултати от ХТ при пациенти със синхронни белодробни метастази. При невъзможност за извършване на резекция на метастазите – терапевтична
възможност се явява SBRT или аблацията. (10)
Само 20% от пациентите с рецидив на остеосаркома
имат дългосрочна преживяемост. Дългият свободен
от заболяване период и малък брой на лезиите корелират с по-добри резултати. Пълното хирургично
отстраняване на всяка лезия при рецидив се счита за
предпоставка за излекуване.
Около 30% от пациентите с локализирано заболяване
и 80% от тези със синхронни метастази ще имат рецидив.
2-ра линия ХТ се свързва с ограничено удължаване
на преживяемостта при нерезектабилен рецидив. Все
още се дискутира ролята ѝ при операбилен рецидив.
Като 2-ра линия могат да се използва ХТ с различни
агенти (напр. ifosfamide +/- etoposide).
Има данни от клинични изпитвания за полза от терапия като 2-ра и последваща линия при рецидив, рефрактерно или метастазирало заболяване с regorafenib,
sorafenib, както и на етап клинично изпитване е оценката на полза от терапия с cabozantinib (данни от клинично изпитване CABONE). (10)
Изследва се и действието на Sm (Samarium) 153-EDTMP,
който е търсещ костта радиофармацеврик, излъчващ
β-частици. (10)

теосаркома в следните случаи:
– при пациенти с позитивни резекционни линии,
при които не е възможна реоперация;
– при хирургично неоперабилни лезии;
– палиация на болезнени първични тумори при пациенти с метастази;
– преценка за SBRT на неоперабилно олигометастатично заболяване в белите дробове.
High-grade UPS на костта най-често засяга апендикуларния скелет и при терапията му се следва протокола
за лечение на остеосарком.
Терапията на други високостепенни вретеновидни/
плеоморфни саркоми е подобна на тази при остеосаркома.
Мултидисциплинарна терапия на Ewing sarcoma
(Сарком на Юинг, СЮ)
СЮ засяга основно деца и юноши, като това е 2-ят найчест сарком на костта при деца, като може да възникне
в костта или в меките тъкани (последното се наблюдава по-често при възрастни и принципите на терапия
на извънскелетния СЮ са същите като на този, ангажиращ скелета, ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).
Повечето пациенти са < 18 г., с най-висока заболеваемост между 10-15-годишна възраст. По-чест е при
европейците, отколкото при хора с африкански или
азиатски произход. (1)
При близо 85% от пациентите с това заболяване се
доказва t(11;22) хромозомна транслокация. EWS-FLI1
транслокацията се свързва с по-добра прогноза в сравнение с другите варианти. Налице е силна експресия на
клетъчния повърхностен гликопротеин MIC2 (CD99).
СЮ е с неизвестен хистологичен произход. Може да се
разглежда, че въпреки най-честата изява в костта, не
е истински тумор, произхождащ от клетките на костта, а е с произход от недиференцираната съединителна
тъкан или неврогенната тъкан на костта. СЮ винаги
се приема като high-grade. (5)
Най-чести първични локализации на заболяването са:
тазовите кости (20%), фемур (20%), кости на гръдната
стена, но и всяка друга кост е възможно да бъде засегната. Ако заболяването е на дълга кост, то най-честата
локализация е в диафизата. Има и характерен изглед
на костта като на „петна/mottled”, класическа е и периостеалната реакция “onion skin”. От лабораторните
изследвания – възможна е левкоцитоза; високи стойности на LDH, които са прогностичен туморен маркер.

Low-grade остеосаркомите са изключително редки,
обикновено това са parosteal osteosarcoma и се третират чрез широка ексцизия +/- постоперативна ХТ.
Periosteal osteosarcoma най-често са intermediate-tohigh grade и се лекуват като класическата форма.

Клиничната изява се свързва с: болка, оток, температура, анемия, левкоцитоза и в диференциалнодиагностичен план в началото може да се обърка с налична
инфекция (остеомиелит).

ЛЛ би намерило място в комплексното лечение на ос-

Прогнозата е добра при дистална/периферна локали-
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зация на първичния тумор и при липса на далечно
разпространение. 1/3 от пациентите със СЮ се диагностицират с метастатично заболяване.

Пример за често използвана схема е:
VЕC/IE:

СЮ най-често метастазира в: белите дробове, костите; костния мозък (при стадирането на заболяването
може да се обсъди костномозъчна биопсия (аспират и
трепанобиопсия) и/или скриниращ MRI на гръбначния стълб и таза).

Vincristine – 1.5 mg/m² (обща доза 2 mg) I.V. болус,
ден 1;

Още след стадирането на СЮ е подходящо да се коментира и консултация с оглед възможностите за съхраняване на фертилитета.

Etoposide – 100 mg/m² I.V., дни 1-3;

СЮ, както и примитивните невроектодермални тумори на костта, Askin tumor и извънскелетния сарком на
Юинг, се лекуват по сходен алгоритъм.

Mesna – 400 mg/m² I.V., в часове 0, 4 и 8 след началото на ifosfamide.

Терапевтичен план:
Първоначалната терапия включва мултиагентна ХТ и
пациентите, които отговорят (stable disease или partial
response) към първоначалната терапия, се лекуват с
терапия, целяща локален контрол (широка ексцизия,
дефинитивно ЛЛ с ХТ, или ампутация в избрани случаи), последвана от адювантна ХТ. СЮ е химио- и лъчечувствителен тумор.
Терапията на СЮ обикновено се прилага в рамките на
около 10-12 месеца (или около 12-14 цикъла) и включва няколко месеца (поне 9 седмици) индукционна ХТ
преди локалното лечение.
Адювантната ХТ се препоръчва след широка ексцизия
или ампутация при всички пациенти, независимо от
хирургичните резекционни линии с продължителност
между 28-49 седмици. Според чистотата на хирургичните резекционни линии е възможно обсъждане за
добавяне на ЛЛ.
ХТ обикновено включва vincristine + doxorubicin +
cyclophosphamide, алтерниращо с ifosfamide + etoposide
(VDC/IE) (Euro EWING 2012 trial).
Възможност за интензификация на ХТ е чрез интервална компресия на курсовете при пациенти с локализирано заболяване. Интензификацията на ХТ води до
подобрение на пациентите с локализирано заболяване, но не и при тези с налични първични белодробни
метастази.

Cyclophosphamide – 600 mg/m² I.V., ден 1;
Epirubicin – 75 mg/m² I.V., ден 1 алтерниращо с:

Ifosfamide – 1500 mg/m² I.V., дни 1-3;

Повторение през 21 дни (с подкрепа от G-CSF).
Рестадиране след първоначалните курсове ХТ се провежда според изследванията, извършени при началното стадиране на заболяването, а именно КТ на гръден
кош; първичният тумор се проследява с MRI и +/- КТ
с i.v. контраст или рентгенография. Head-to-toe-PET/
CT и/или bone scan.
Терапията при рецидив или рефрактерно заболяване
не е стандартизирана, но често включва ХТ с топоизомераза I инхибитори (topotecan, irinotecan) – самостоятелно или в комбинация с алкилиращи агенти
(cyclophosphamide и temozolomide).
Прогресия на заболяването най-добре се контролира
чрез ЛЛ с или без операция, последвани от ХТ, на етап
клинично изпитване е оценката на полза от терапия с
cabozantinib (данни от клинично изпитване CABONE)
или BSC (best supportive care).
Приложението на високодозова ХТ с периферна трансплантация на стволови клетки може да бъде показано
при селектирани пациенти с локализирано високорисково заболяване с цел консолидиране на 2-ра пълна
ремисия, но е в процес на оценяване в рандомизирани
клинични проучвания.
При късен релапс е възможно повторно лечение с предходно прилаганата ефективна ХТ.
ЛЛ на целите бели дробове, или високодозовата ХТ,
могат да дадат подобно увеличаване на преживяемостта за пациентите с първични белодробни метастази.

Препоръчваната терапия при метастазирало заболяване е същата като тази, прилагана в неоадювантен/
адювантен план. Наличието на първични метастази
(най-вече тези извън белите дробове) води до по-лоши резултати и в такъв случай може да се обсъжда
по-дълга продължителност на първоначалната ХТ,
според оценката на постигнатия отговор, или да не се
алтернират VDC с IE, а вместо това да се прилагат последователно. (1)

Около 30-40% от пациентите имат рецидив (локален
и/или с далечни метастази) и са с много лоша прогноза, най-вече в случаите с ранен рецидив.

Размерът на тумора и отговорът към ХТ са също с
прогностична стойност.

Около 70% от рецидивите за съжаление са ранни и в 2/3
са с далечно разпространение (бял дроб или кости).

В случай на рецидив най-добри прогностични фактори са: късен релапс (> 2 г. от първоначалната диагноза), метастази единствено в белите дробове, локален
рецидив, който може да бъде лекуван с радиохирургия
или интензивна ХТ.
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Гигантоклетъчен тумор на костта
(GCTB, Giant Cell Tumor of Bone)
Засяга най-често болни на възраст между 20-40 г., с
обичайна първична локализация на заболяването в
метаепифизните региони на дисталния фемур и проксималната тибия. При образни изследвания (рентгенография, КТ или MRI) туморът е с типичен кистичен вид (“soap bubble” appearance). Разграничават се
доброкачествена и малигнена форма, като първата е
най-честият подтип.
Със сравнително доброкачествен растеж е, но понякога е с тенденция да е локално агресивен и може да доведе до значителна костна деструкция, да рецидивира
и да дава далечни метастази в белия дроб. Установява
се мутация в H3F3A гена (ESMO guillines, Sarcoma &
GIST 2018).
В диференциалнодиагностично отношение трябва да
се разграничи от т.нар. „кафяви тумори“ на костите
при хиперпаратиреоидизъм.
Рисков фактор за развитието на GCTB е увеличената
алкална фосфатаза (АР). При болест на Paget се наблюдава именно повишена АР. При болест на Paget GCTB
типично се развива в таза или в черепните кости, възможно е и установяване на множествени GCTB, които
без наличие на това заболяване са изключително редки.
Клинична картина: постепенно влошаваща се болка в
областта на тумора, като при 15% от случаите патологична фрактура води до поставяне на диагнозата.
Терапията при локализирано заболяване е:
– широка ексцизия или
– интралезионен кюретаж.
Широката ексцизия се свързва с по-малък риск от рецидиви, но с по-лош функционален статус и по-чести
хирургични усложнения, поради което интралезионния кюретаж често се приема като метода на избор в
терапията на голяма част от пациентите със заболяване в стадий I или II. Широката ексцизия обикновено се
използва за по-агресивните стадий III тумори с извънкостни продължения (extraosseous extension) или оценени в противен случай като нерезектабилни тумори. Може да се обмисли приложението на denosumab
преди оперативната интервенция, като в случая може
да е полезен да дефинира степента на разпространение на периферния тумор, когато се планира широка
резекция. Но се увеличава риска от рецидив, когато
denosumab е използван преди кюретаж.
След проследяване на ефекта от първоначалната терапия пациентите със стациониране или подобрение,
могат да бъдат наблюдавани, като за тази част от тях с
непълно заздравяване след първоначалната терапия се
препоръчва интралезионна ексцизия, стига лезията да
е станала операбилна.
Пациентите с нерезектабилно/рецидивирало заболя-
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ване могат да бъдат лекувани с:
– Denosumab до DP (disease progression, прогресия
на заболяването) 120 mg s.c. веднъж на всеки 4
седмици, с допълнителни дози от 120 mg на ден
8-ми и 15-ти от лечението през първия месец от
терапията. НЛР: поради значимото и понякога
продължително потискане на костното ремоделиране е необходим мониторинг с оглед риска от
остеонекроза на челюстта, атипични фрактури
(ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018). Последните често са билатерални, поради това при пациенти, лекувани с denosumab, които са претърпели
фрактура на тялото на бедрената кост, трябва да
се изследва контралатералната бедрена кост. По
време на лечението пациентите трябва да бъдат
посъветвани да съобщават за нова или необичайна болка в бедрото, тазобедрената става или
слабините. Пациенти с такива симптоми трябва
да се изследват за непълна фрактура на бедрената
кост;
– INF (interferon α-2b);
– серийна емболизация (при тумори на крайниците, тумори с голям кортикален дефект, или ставно ангажиране или тумори на сакрума). (10)
В редки случаи е възможна малигнена трансформация
до high-grade остеосарком и в такъв случай в терапевтичен план се прилага този за остеосарком.
ЛЛ е част от първоначалната терапия и/или в комбинация с хирургията с цел подобряване на локалния
контрол и DFS за пациентите с гранично резектабилно, нерезектабилно заболяване, при прогресия или
рецидив на злокачествения процес. Но приложението
на ЛЛ може да е свързано с увеличаване на риска от
малигнена трансформация и се препоръчва, ако няма
друга възможност.
Бъдеще на имунотерапията в лечението на костните
саркоми
NCCN препоръчва терапия с pembrolizumab при пациенти с MSI-H/dMMR или tTMB-high (дефинира се
като ≥ 10 mutations/megabase) хондросаркоми, хордоми, Юинг саркоми, остеосаркоми, които са прогресирали след предшестваща терапия и при които няма
задоволителна алтернативна терапевтична възможност. NCCN не препоръчва тази системна терапия при
GCTB, тъй като не е технически злокачествен тумор.
Проследяването на пациентите сървайвъри с костни
саркоми, освен по отношение на първичния тумор
(локален и локорегионален контрол), с данни за далечна дисеминация, e и в посока риска от развитие на
кардиотоксичност, вследстие прилаганата терапия, и
риска от вторични злокачествени заболявания, като
вторична левкемия може да се установи дори 2 до 5
години след ХТ (ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).
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много и разнообразни анатомични структури – бъбреци и надбъбречни жлези, уретери, аорта и нейните
клонове, ДПВ и нейните притоци, ретроперитонеални
лимфни вериги, неврални структури и сплетения.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ
ТУМОРИ
Л. ДЖОНГОВ
Заболяванията на ретроперитонеума включват огромно разнообразие от неопластични и неонкологични процеси. Към заболяванията с неонкологична
генеза спадат възпалителни процеси на бъбреците, дебелото черво, апендикса, панкреаса, студени абсцеси
на прешленните тела, кръвоизливи, бенигнени кисти,
идиопатична ретроперитонеална фиброза (болест
на Ortmond) и др. Към неопластичните заболявания
се включват първичните и метастатичните тумори.
Първичните тумори могат да произхождат от бъбрека и горния уринарен тракт (епителни тумори – БКК,
ПКК), надбъбречната жлеза, ретроперитонеалните
лимфни възли (лимфопролиферативни заболявания),
ретроперитоналната съединителна тъкан (мезенхимни тумори), герминативноклетъчни тумори, които
могат да произхождат от ретроперитонеума или да са
метастази от гонадни тумори. Метастатичните тумори
в ретроперитонеума най-често са свързани с въвличането на ретроперитонеалните лимфни вериги.
Ретроперитонеалното пространство се разполага
между задния лист на париеталния перитонеум и
фасция транзверзалис, като се простира от диафрагмата до екстраперитонеалните тазови пространства
в краниокаудален план. Най-общо могат да се разграничат предно и задно параренално пространство,
периренално пространство и пространство около
големите съдове. Предното параренално пространство се намира между париеталния перитонеум и
фасцията на Герота, това пространство включва панкреато-дуоденалното пространство и периколичното
пространство. Задното параренално пространство се
намира между фасция транзверзалис и задния лист на
бъбречната фасция, а периреналното пространство
се разполага между предния и задния лист на същата. Пространството на големите съдове се разполага
около аортата и долната празна вена (ДПВ) и се намира пред телата на прешлените и м. псоас. Предните и
задните параренални пространсва се обединяват под
нивото на бъбреците и в дистална посока преминават
в перивезикалното и тазовите екстраперитонеални
пространства.

Меките тъкани се определят като поддържащи тъкани на различни органи и неепителни, извънскелетни
структури, с изключение на лимфохемопоетичните.
Включват фиброзна съединителна тъкан, мастна тъкан, скелетна мускулатура, кръвоносни/лимфни съдове и периферна нервна система. Ембриологично, в
по-голямата си част произхождат от мезодермата, с
изключение на периферните нерви, които произлизат
от невроектодермата.
Мекотъканните тумори представляват голяма и хетерогенна група новообразувания. Традиционно туморите са класифицирани според хистогенетичните им
характеристики. (Фибросаркомът, например, е категоризиран като тумор, възникващ от фибробласти.)
Въпреки това, хистоморфологичните, имунохистохимичните и експерименталните данни показват, че
повечето, ако не всички, саркоми възникват от примитивни, мултипотентни мезенхимни клетки, които в
хода на неопластичната трансформация се диференцират в една или повече линии.
По този начин изглежда, че липосаркомът възниква
от липобласт, но всъщност може да се развие чрез липобластна диференциация на предшественик от мултипотентна мезенхимна клетка. На клинично ниво
туморите на меките тъкани се класифицират според
различни параметри, включително местоположение,
модел на растеж, вероятност от рецидив, наличие и
разпространение на метастази, възраст на пациента и
прогноза.
Въпреки че повечето тумори на меките тъкани от различни хистогенетични типове са класифицирани като
доброкачествени или злокачествени, много от тях са
с междинен характер, което обикновено предполага
агресивно локално поведение при ниска до умерена
склонност към метастазиране.
Текущите постижения в областта на мекотъканните
тумори са резултат от напредъка в молекулярната биология, онкогенетиката, образните техники, имунохистохимията, диагностиката чрез аспирация с фина игла
(FNA), хирургичните реконструкции, лъчетерапията.
Доброкачествените тумори на меките тъкани са доста
често срещани и се лекуват само оперативно. Преди
70-те години на миналия век хирургията е била основният лечебен метод при злокачествените тумори
на меките тъкани, като повечето пациенти с напреднало заболяване са имали лоша прогноза и значителна
смъртност. От средата на 70-те години лъчетерапията,
химиотерапията и усъвършенстваните хирургични
техники спомогнаха за увеличаване на дългосрочната преживяемост и намаляване на необходимостта от
мотилираща хирургия.

В ретроперитонеалното пространство се намират
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Епидемиология
По принцип доброкачествените тумори на меките
тъкани се срещат поне 10 пъти по-често от злокачествените, въпреки че истинската честота не е добре документирана. Като цяло, коригираната с възрастта годишна честота на саркомите на меките тъкани варира
от 15 до 35 на 1 милион население. Същата нараства
непрекъснато с възрастта и е малко по-висока при мъжете, отколкото при жените. Злокачествените тумори
на меките тъкани се срещат два пъти по-често от първичните костни саркоми.
Приблизително 45% от саркомите се появяват в долните крайници, 15% в горните крайници, 10% в областта
на главата и шията, 15% в ретроперитонеума и останалите 15% в коремната и гръдната стена. Висцералните
саркоми, възникващи от стромата на съединителната
тъкан в паренхимните органи, са изключително редки.
Различните видове мекотъканни тумори имат различно възрастово разпределение. Рабдомиосаркомът се
наблюдава по-често при деца и млади хора. Синовиалният сарком възниква най-често във възрастта 30-50
години. Злокачественият фиброзиращ хистиоцитом
и липосаркомът обикновено се срещат при възрастни
пациенти.
Патофизиология
Обикновено туморите на меките тъкани растат центростремително, въпреки че някои доброкачествени
тумори (например, фиброзни лезии) могат да растат надлъжно по протежение на тъканните равнини.
Повечето тумори спазват фасциалните граници, оставайки ограничени в мускулно-фасциалния футляр
до по-късните си етапи на развитие. С нарастване на
размера, туморът достига анатомичните граници на
футляра, като най-често го нарушава. Основните невроваскуларни структури обикновено се изместват,
вместо да бъдат инфилтрирани. Туморите, възникващи в места с рехава съединителна тъкан, като подколенната ямка, могат да се разпространяват по-бързо
поради липса на фасциални граници, т.е. са по-склонни да ангажират нервно-съдови структури. Периферната част на тумора притиска околната, нормална тъкан. Това води до образуването на относително добре
дефинирана зона от компресирана фиброзна тъкан,
която съдържа разпръснати туморни клетки. Също
така се наблюдават възпалителни клетки и неоваскуларизация.
Тънък слой тъкан, наречен реактивна зона, заобикаля
зоната на компресия, особено при високо диференцираните тумори. Заедно компресионната и реактивната
зони образуват псевдокапсула, която затваря тумора и
е полезна при определяне обема на хирургичната резекция.
Локален рецидив
Саркомите на меките тъкани имат склонност към локални рецидиви. Тъй като рецидивите са по-трудни

644

за лечение, отколкото е първичната лезия, широката
резекция и подходящото използване на лъчетерапия
са от решаващо значение по време на инициалното
лечение. Псевдокапсулата осигурява на хирурзите
повече или по-малко очевиден план на оперативната дисекция, но понякога това води до микроскопска
или макроскопска персистенция на тумора с локални
рецидиви при 80% от пациентите. Добавянето на следоперативна лъчетерапия намалява риска от рецидив,
свързан с една ограничена резекция.
Обемът на оперативната интервенция и чистите резекционни линии (следователно и вероятността за
локален рецидив) може да бъде повлияна от разположението на тумора. Например, лезиите на главата и
шията са по-склонни да ангажират или инфилтрират
жизненоважни структури, поради което са по-трудни за широка резекция, отколкото тези на крайниците. Дори в крайник мястото на тумора може да има
прогностични последици. При проксимални тумори е
по-трудно да се постигне локален контрол, отколкото
при тумори, разположени по-дистално. Ретроперитонеалните саркоми, които обикновено имат лоша прогноза, имат по-висока склонност за локален рецидив,
както и за интраабдоминално разпространение.
Вероятността за рецидив обикновено е предсказуема и
при повечето тумори настъпва през първите 2-3 години. Адювантната лъчетерапия намалява вероятността от локален рецидив, но не променя дългосрочната
преживяемост. Адювантната химиотерапия може да
намали риска от локален рецидив на високо диференцирани тумори, въздействайки върху размера на тумора и чрез увеличаване на реактивната зона, но това
схващане засега остава противоречиво.
Далечни метастази
Засягането на регионалните лимфни възли е рядко при
саркомите на меките тъкани; по-малко от 4% от случаите имат лимфогенни метастази при диагностицирането. Засягането на лимфните възли е по-често при
епителиоиден сарком, рабдомиосарком, синовиален
сарком и светлоклетъчен сарком. Карциномът и меланомът трябва да бъдат включени в диференциалната
диагноза за всяка маса с метастази в лимфните възли.
Въпреки че повечето пациенти нямат клинично установени метастази по време на диагностицирането,
те могат да имат окултни микрометастази, които в
крайна сметка се проявяват с времето. Настъпва прогресия към метастатично заболяване, дори след като
е постигнат адекватен локален контрол на първичния
тумор. Белият дроб е най-честото място на метастазиране, което се среща при до 52% от случаите.
Етиология
Генетични условия
Съществуват достатъчно доказателства, че някои генетични нарушения и генни мутации са предразполагащи фактори за развитието на доброкачествени и

злокачествени тумори на меките тъкани. NF1 генът при неврофиброматозата е класически пример за предиспозиция на пациентите към злокачествена трансформация на някои от възлите. Много туморно супресорни гени,
онкогени и цитогенетични дефекти сега се свързват с различни саркоми на меките тъкани.
Таблица 1.
Характеристика
Злокачествени тумори на меките тъкани

Честота
Цитогенетични събития

Светлоклетъчен сарком

t (12; 22) (q13; q12)

> 75%

Дерматофибросарком протуберани

Рингова хромозома 17

> 75%

Сарком на Юинг

t (11; 22) (q24; q12)

95%

Екстраскелетен миксоиден хондросарком

t (9; 22) (q31; q12)

50%

Липосарком, миксоид

t (12; 16) (q13; p11)

75%

Липосарком, добре диференциран

Рингова хромозома 12

80%

Алвеоларен рабдомиосарком

t (2; 13) (q35; q14)

80%

Синовиален сарком

t (X; 18)

95%

Наблюдавани са специфични транслокации, включващи избрани гени. Една от тях е транслокацията на t (X; 18)
при синовиалния сарком, водеща до сливане на гена SYT от хромозома 18 към един от двата силно хомоложни
гена при Xp11, SSX1 или SSX2. Обединената транскрипция SYT-SSX може да бъде открита чрез анализ на обратна
транскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-PCR), като се използва цитологичен материал от FNA биопсия (FNAB), хистологичен материал от парафинов блок или замразен материал.
Радиация
Подобно на пострадиационните костни тумори, са описани постирадиационни фибросаркоми. Патогенетичният
механизъм включва появата на индуцирани от радиацията генетични мутации, потенциращи неопластичната
трансформация.
Хроничен лимфедем
При пациентки с карцином на гърдата хроничният лимфедем може да доведе до развитие на лимфангиосарком.
Канцерогени в околната среда
Съобщава се за връзка между експозицията на различни канцерогени и повишена честота на туморите на меките
тъкани. Появата на чернодробен ангиосарком, например, е свързана с излагане на арсен, ториев диоксид и винилхлорид.
Инфекция
Класически пример за индуциран от инфекция тумор на меките тъкани е саркомът на Kaposi, развил се при
пациенти с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) в резултат на херпесвирус тип 8. Инфекцията с вируса на
Epstein-Barr в имунокомпрометиран гостоприемник също увеличава вероятността от развитие на тумор на меките тъкани.
Травма
Връзката между травмата и туморите на меките тъкани изглежда е случайна. Травмата вероятно привлича медицинското внимание към съществуваща лезия.
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Прогноза
Резултатът и прогнозата зависят от няколко, често
взаимосвързани фактора:
•

размер на тумора;

•

дълбочина на тумора;

•

хистологичен тип;

•

адекватност на хирургическите граници;

•

хистологична степен на диференциация;

•

клиничен стадий;

•

ДНК плоидност;

•

клетъчна пролиферация;

•

онкогенни мутации.

Както при туморите на други тъкани, съществува пряка връзка между размера на саркомите на меките тъкани и резултата от лечението. По-големите тумори са с
по-лоша прогноза.
Повърхностно разположени тумори (дерма и подкожна тъкан) имат относително по-добра прогноза,
отколкото дълбоко разположените лезии (междумускулни, интрамускулни, ретроперитонеални) от еднакъв хистологичен тип. Тази разлика вероятно се дължи на факта, че повърхностните лезии са значително
по-малки по време на диагностицирането и хирургичното лечение.
Адекватността на хирургическите граници е пряко
свързана с честотата на развитие на локален рецидив.
Развитието на отдалечени метастази обаче може да не
е свързано с развитието на локален рецидив.
Клиничният стадий е най-важният предиктор за резултата от лечението. Клиничното стадиране се извършва
в съответствие със GTNM системата, която включва задължително микроскопско класифициране.
ДНК плоидията може да бъде оценена чрез флоуцитометрични изследвания, проведени върху фиксирани с
формалин, вложени в парафин, тъканни участъци или
чрез анализ на изображения, използвайки цитологични цитонамазки.
Броят на митозите разделя туморите на доброкачествени, междинни и злокачествени и е включен в повечето системи за класификация. Маркерите за клетъчна
пролиферация, включително Ki-67 и p105, са полезни
за оценка на пролиферативната активност и нейната
връзка с прогнозата. Подобно на ДНК плоидията, обаче, маркерите за пролиферация остава да бъдат утвърдени като независими прогностични фактори.
Съобщава се, че онкогенните мутации (напр. мутации на TP53, свръхекспресия на MDM2 и променена
експресия на гена при ретинобластома) са свързани с
по-лоша прогноза.
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Клинични и образнодиагностични изследвания на
ретроперитонеалните формации
Симптомите при ретроперитонеалните неоплазми
нерядко са неясни, проявяват се късно и най-често се
дължат на компресията на съседни органи и появата на
обструктивни феномени, а много от ретроперитонеалните лезии могат да са и случайна инцидентна находка
по време на образно изследване, проведено по друг повод. Оплакванията се състоят в тежест и подуване на
корема или наличие на палпируема маса в абдомена.
До момента на изява на симптомите, ретроперитонеалните тумори могат да достигнат значителни размери. Въпреки че в хода на развитие на онкологичния
процес, гастроинтестниалният и уринарният тракт
могат да бъдат подложени на компресия от страна на
формацията, в действителност рядко са инвазирани, а
симптомите са неспецифични.
Физикално изследване
Физикалният преглед може да се използва за определяне на местоположението и размера на туморната
маса и за изключване на други, по-чести причини за
болка и неразположение. Трябва да се изследват и регионалните лимфни възли.
Лабораторни изследвания
Освен хистологичен и цитогенетичен анализ, не съществуват специфични лабораторни тестове за диагностициране на тумори на меките тъкани. Въпреки
това, допълнителни изследвания могат да бъдат полезни при съставяне на диференциалнодиагностичния
план. Лабораторната диагностика може да е информативна при позитивиране на някои туморни маркери
(A-FP, B-hCG, NSE, CA125, CA-19-9 и др.)
Образни изследвания
През последните две десетилетия образните изследвания (абдоминална ехография, рентгенография, компютърна томография [CT], ядрено-магнитен резонанс
[MRI], костна сцинтиграфия и позитронно-емисионна
томография [PET]) допринесоха значително за коректната диагностика на ретроперитонеалните тумори. Въпреки че тези изследвания сами по себе си не
могат да дадат конкретна диагноза (с изключение на
няколко състояния, като липома или липосарком), те
са изключително полезни за определяне на анатомичното местоположение, степента на развитие на тумора и отношението му към жизненоважни структури.
Трябва да се оцени връзката на процеса с околните
нормални тъкани, функционалното състояние на прилежащите органи, признаци на засягане на лимфните
възли и всякакви други фактори, които биха могли да
компрометират оптималната хирургична или лъчева
терапия. Комбинацията от различните образнодиагностични методи следва да бъде използвана в пълен
обем, с оглед детайлизиране чрез коронални, сагитални и наклонени срезове на взаимоотношението между
тумора и съседните анатомични структури, граници
на пространства, нерви, съдове и мускули.

Диагностика на тъканите
Биопсичното изследване е показано при тумори на
меките тъкани, възникнали при пациент без анамнеза за травма, или за туморна маса, която продължава
повече от 6 седмици след локална травма. Всички образувания на меките тъкани по-големи от 5 cм, както
и всякакви увеличаващи се или симптоматични лезии,
също трябва да бъдат биопсирани. Ранната хистологична верификация е най-важният компонент на мултимодалното лечение при туморите на меките тъкани.
Предлагат се няколко техники за биопсия:
•

аспирационна биопсия с фина игла (FNAB);

•

Core needle биопсия;

•

инцизионна биопсия;

•

ексцизионна биопсия.

Изборът на техника за биопсия се основава на размера
и местоположението на тумора и опита на хирурга.
Ексцизионната биопсия е показана само за малки повърхностни лезии (< 3-5 cм), при които вероятността
от злокачествено заболяване е ниска.
Аспирационна биопсия с фина игла FNAB е цитологична техника, включваща използването на игла с малък калибър (обикновено от 21 до 25) за аспирация на
отделни туморни клетки и микрофрагменти от тумора. Аспирираният материал може да бъде изследван
като цитологична намазка, с незабавна оценка на адекватността на пробата.
Този метод е минимално инвазивен и относително атравматичен.
Core needle биопсия

хирургично. По принцип, много саркоми изглеждат
добре отграничени. Микроскопски обаче се установява, че демаркацията обикновено съществува по псевдокапсула с огнища на инфилтриращ тумор. Премахването на тумора по тази очевидна равнина може да
остави макроскопски или микроскопски резидуален
сарком. Ексцизионната биопсия може безопасно да се
извърши при малки, повърхностни тумори (с диаметър по-малък от около 5 cм) или за такива, за които е
известно, че са доброкачествени.
Хистологична оценка
Хистологичната класификация на туморите на меките тъкани се извършва на базата на микроскопски,
имунохистохимични, цитогенетични, електронномикроскопски и молекулярни изследвания. Съществуват
много системи за оценяване; те обикновено се основават на съвкупност от хистоморфологични характеристики, включително целуларитет, клетъчен плеоморфизъм, митотична активност и некроза, както и хистологична категория. Понастоящем туморната категория
(G) обикновено се основава на клетъчна диференциация (с оценка 1-3), митотична честота (оценка 1-3)
и степен на некроза (оценка 0-2). Резултатите за тези
променливи се комбинират със следните G стойности:
•

GX – степента не може да бъде оценена;

•

G1 – общ резултат 2 или 3;

•

G2 – общ резултат 4 или 5;

•

G3 – общ резултат от 6 или повече.

Други маркери също се използват като потенциални
индикатори за пролиферационна активност на туморите на меките тъкани. Те включват Ki-67, аргирофилно оцветяване за нуклеоларни организаторни области
(AgNOR), брой мастоцити и ДНК флоуцитометрия.

Чрез Core needle биопсията се извлича тънка сърцевина от тъкан (приблизително 1 × 10 мм). Процедурата може да се извърши с помощта на различни игли
(най-често игла Tru-Cut). Материалът се изследва хистологично, като диагноза се поставя в над 90% от случаите.

През 2013 г. Световната здравна организация (СЗО)
публикува актуализирана класификация на туморите
на меките тъкани, която ги раздели на следните категории:
•

Адипоцитни тумори;

И двата пункционни метода могат да се използват
при верифициране на ретроперитонеалните тумори,
извършени под контрола на образната диагностика
(напр. КТ, ултрасонография или ЯМР).

•

Фибробластни/миофибробластни тумори;

•

Така наречените фиброхистиоцитни тумори;

•

Гладкомускулни тумори;

Инцизионна биопсия

•

Перицитни (периваскуларни) тумори;

Биопсията е показана при болни, които подлежат на
неоадювантна терапия и при неоперабилни болни. Получената проба може да бъде оценена за адекватност
чрез използване на интраоперативна цитология или
замразен участък по време на биопсията. Прецизната
хемостаза свежда до минимум локалното разпространение на туморни клетки.

•

Скелетно-мускулни тумори;

•

Съдови тумори;

•

Хондро-костни тумори;

•

Стомашно-чревни стромални тумори;

•

Нервни обвивки;

•

Тумори с неясна диференциация;

Ексцизионна биопсия
С ексцизионна биопсия цялата лезия се отстранява
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•

Недиференцирани/некласифицирани саркоми.

•

доброкачествен;

•

междинен вариант (локално агресивен);

от отдалечени метастази е значителен (в зависимост
от хистологичния тип и степен, потенциалът варира
от 20% до почти 100%). Хистологично low-grade саркомите имат по-малък шанс за метастази (само 2-10%).
Въпреки това, рецидивите на такива тумори могат да
се дедиференцират и да достигнат по-висок риск от
метастатичен потенциал, подобен на този, свързан с
миксофибросаркома и лейомиосаркома.

•

междинен вариант (рядко метастазиращ);

Стадиране на ретроперитонеалните саркоми

•

злокачествен.

Първичен тумор (Т):

В допълнение, като част от тази класификация, туморите на меките тъкани бяха разделени на следните четири категории:

Доброкачествените тумори на меките тъкани обикновено не рецидивират локално и, ако се появят, рецидивът е неинвазивен и лесно отстраним.
Междинните (локално агресивни) тумори на меките
тъкани показват инфилтративен и експанзивен модел
на растеж. Въпреки че могат да рецидивират, те не метастазират. Те обикновено изискват широка ексцизия
в нормална тъкан за по-добър локален контрол. Примерът в тази категория е десмоида (фиброматоза).
Междинните (рядко метастазиращи) мекотъканни тумори често са локално агресивни, но в някои случаи те
дават далечни метастази (обикновено в лимфен възел
или бял дроб). Този риск е нисък (< 2%), но хистоморфологично не е предсказуем. Класическите примери в
тази група са плексиформен фиброхистиоцитен тумор
и ангиоматоиден фиброзен хистиоцитом.
Злокачествените саркоми на меките тъкани са локално
експанзивни и с висок рецидивен потенциал. Рискът

• TX – Туморът не може да бъде оценен.
• T0 – Няма данни за първичен тумор.
• T1 – Тумор ≤ 5 cм в най-голям размер: T1a – повърхностен; T1b – дълбок.
• T2 – Тумор > 5 cм в най-голям размер: T2a – повърхностен; T2b – дълбок.
Регионално засягане на лимфните възли (N):
• NX – Регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени;
• N0 – Не са известни метастази в лимфните възли.
• N1 – Налични метастази в лимфни възли.
Далечни метастази (M):
• M0 – Няма известни далечни метастази.
• M1 – Налични далечни метастази.
Стойностите G, T, N и M се комбинират, за да се получи групирането по стадии.

Таблица 2. AJCC GTNM класификация
Стадий

Грейдинг

Първичен
тумор

Регионално участие
на лимфните възли

Далечни метастази

Стадий IA

GX, G1

Т1

N0

М0

Стадий IB

GX, G1

Т2

N0

М0

Стадий IIA

G2, G3

Т1

N0

М0

Стадий IIB

G2

Т2

N0

М0

Стадий III

G3
Всяко G

Т2
Всяко Т

N0
N1

М0
М0

Стадий IV

Всяко G

Всяко Т

Всеки N

М1

Лечение
Метод на избор при лечението на първичните ретроперитонеални саркоми е хирургичният метод, който е
с най-добър резултат в прогностичен план. Дори при
наличие на максимална по обем предоперативна образна и лабораторна диагностика, интраоперативната
преценка е решаваща за определяне на вида и обема на
оперативното лечение. За да бъде адекватна интраоперативната оценка на една голяма ретроперитонеална
формация, трябва да се подсигурят следните условия:
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– достъп, съответстващ на очаквания обем на интервенцията (при необходимост и комбинирани
достъпи);
– разкриване на ретроперитонеалното пространство чрез прерязване на париеталния перитонеум и, при необходимост, лигаментарния апарат
на ипсилатералния колон;
– възможност за експресно интраоперативно хистологично изследване –гефрир;
– подготвен екип с опит в хирургията на ретро-

перитонеума, с възможности за извършване на
разнообразни гастроинтестинални, урологични
и съдови резекции и реконструкции.
Твърдението, че първата операция е решаваща при
този вид тумори, се базира повече на натрупания опит
отколкото, че е хирургична догма. Най-общо може да
се каже, че операбилността на ретроперитонеалните
саркоми варира от 79-96% (8). Операбилността се базира не на биологичните фактори, като напр. размер
на тумора, грейдинг, хистологичен вид, а на анатомични фактори като инвазия в жизненоважни структури,
наличие или отсъствие на метастатичен процес (8).
Обикновено операцията на тези тумори е съпроводена с органна резекция. Най-често органите, които попадат в резекционния препарат, са бъбреци – 32-46%,
колон – 25%, надбъбреци – 18%, панкреас – 10-15% и
слезка – 10% (10). При извършване на резекцията основната цел е чисти резекционни граници. Не се препоръчва отделяне на органа от туморната формация.
Интервенцията започва с дисекция далеч от съдови
структури и жизненоважни органи, като те се включват в операцията последни. Често пъти ретроперитонеалните саркоми включват освен органи, също така и
големи съдове. Предоперативна оценка е наложителна
за състоянието на v. cava inf и aorta abdominalis при
взимане на решение за операция.
Основните фактори, определящи прогнозата на болния са:
•

резекционни граници;

•

туморен грейдинг;

•

туморна хистология.

Радикалната резекция е основен момент в лечението
на ретроперитониалните саркоми. Чистите резекционни граници (Ro) са определящи за бъдещата прогноза
(11). На практика статусът на резекционните граници
при големи ретроперитонеални тумори е много трудно, почти невъзможно, да се определи хистологично.
Следователно при повечето тумори основната цел е
„обемна тотална ексцизия“. Това включва широка ексцизия на тумора с en block резекция на прилежащите
тъкани. Енуклеацията на тумора води до много лоши
резултати. Допуска се изключение само при ретроперитонеалния липосарком, където тотална резекция
е невъзможна. При този вид тумори особената биология, определяща локалния растеж, а не далечните
метастази, водят до лоша прогноза и смърт. В тези
случаи се препоръчва палиативна парциална резекция
при пациенти с изразена симптоматика, водеща до облекчаване на симптомите.
Туморния грейдинг е друг много важен фактор, определящ прогнозата и преживяемостта при тези болни.
Оперирани пациенти с нисък грейдинг на тумора живеят два пъти по-дълго от тези с висок грейдинг. Не
е установено дали грейдинга влияе върху локалните
рецидиви при първоначално радикално оперирани
болни.

Друг фактор, с влияние върху прогнозата, е хистологичният вариант на саркомите. Клиничното им протичане зависи от хистологията. Пример за това е липосаркомът с неговия бавен растеж, който без да дава
метастази, достига огромни размери и има тенденция
към локални рецидиви. Други силно агресивни тумори с тенденция за локални рецидиви и ранно метастазиране са лейомиосаркомите.
Незадоволителните резултати от хирургичното лечение определят и мултимодалния подход за лечение на
тези тумори.
•

Лъчетерапията се препоръчва като неоадювант,
интраоперативно и адювант. Като неоадювант, предоперативно предимствата са, че дозата може да се
определи много по-точно, като се обхванат точните
полета. Самият тумор играе ролята на тъканен експандер и по този начин защитава съседните тъкани
от радиацията. Ефектът от лъчетерапията може да
се установи предоперативно. Предоперативното
лъчелечение е по-ефективно, тъй като се облъчват
тъкани, богати на кислород, за разлика от следоперативните зони, подлежащи на лъчетерапия, при
които цикатрисиалните промени водят до ниско
кислородно съдържание на тъканите. Дозата, приложена предоперативно, е по-ниска от тази в следоперативния период.

•

Неоадювантна химиолъчетерапия. Изследвани са
доксорубицина, ифосфамида. При малко пациенти се установява реален даунстейджинг, който да
повлияе на оперативната интервенция. Отговорът
от неоадювантната химио-лъчетерапия определя и
прогнозата в следоперативния период.

•

Химиолечение. Приложението на химиолечението
при лечение на болни с резектабилни тумори е противоречиво. Повечето от проучванията не установяват полза относно преживяемостта на болните.

Лечение на рецидивни ретроперитонеални тумори
Локалният рецидив влошава изключително прогнозата на пациентите. Локалните рецидиви надхвърлят
70% и са фактор за силно занижената преживяемост.
Високият рецидивен потенциал на малигнените мезенхимални тумори се дължи на особеностите на биологичното поведение на първичната лезия. Ранната
поява на сателитни туморни ядра в реактивната зона
и наличието на т. нар. „прескочили“ метастази в здравата перитуморна тъкан са основните предпоставки за
възникване на рецидиви.
Анатомичните особености на ретроперитонеалното
пространство също следва да се отчитат като причина
за появата на рецидивни туморни лезии. Наличието
на костно-ставно-мускулни структури с прилежащи
нервни стволове и магистрални съдове лимитират
обема на оперативната интервенция в тези зони, като
създават условия за нарушаване целостта на псевдокапсулата и последващо туморно замърсяване.
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Водещият фактор, обуславящ честотата на възникване
на рецидиви, е радикалността на оперативната интервенция. Съобразно макроскопското представяне на
тумора и хистологичната верификация на резекционните повърхности на оперативния препарат дефинираме следните видове хирургични намеси:
1. Интракапсуларни – хирургичните граници минават през тумора, хистологично се установява периферна туморна тъкан. Честотата на рецидивите
е 100%.
2. Маргинални – хирургичните граници минават през
реактивната зона, като хистологично се установява
реактивна тъкан със или без сателитни лезии. Честотата на рецидивите е 50-90%.
3. Широки – хирургичните граници минават през
нормална тъкан в ложето на тумора, извън реактивната зона. Хистологично се установява нормална тъкан с или без „прескочили“ метастази. Честотата на рецидивите е 35-60%.
4. Радикални – хирургичните граници минават през
нормална тъкан, извън ложето на тумора. Хистологично се установява нормална тъкан. Честотата
на рецидивите е 7-18%.
Коректното хистологично изследване на оперативния
препарат, включващо множество срези от различни
периферни зони на тумора, е предпоставка за предвидимост на локалните рецидиви, засилен следоперативен контрол и ранна вторична операция.
Локалните рецидиви при ретроперитонеалните мезенхимални тумори също подлежат на оперативно лечение. Активното наблюдение и проследяване на болните с всички средства на образната диагностика дава
възможност за ранно диагностициране на рецидива и
неговото оперативно отстраняване в т.нар. „вторично
радикален обем“. Основно това важи за високо диференцираните саркоми (G1, G2) от повечето хистологични варианти и най-вече за липосаркома.
В практиката често се наблюдават случаи, при които
обемът на повторната оперативна интервенция надхвърля този на първичната хирургична намеса. Извършват се големи, полиорганни резекции, без да се
оцени първопричината за възникване на рецидива.
Ако той изхожда от т.нар. критични зони, вероятността за възникване на нов рецидив е максимална. Не се
променя преживяемостта на болните, а само се влошават функционалните резултати и качеството на живот.
Блоковите резекции са оправдани само в случаите, когато може да се гарантира широка или радикална ексцизия на рецидивната формация.
Всеки клиничен случай на рецидивиращ ретроперитонеален тумор следва да се оценява строго индивидуално, като се преценяват ползите и последствията за
пациента от една поредна оперативна интервенция.
Като цяло, саркомите с висок рецидивен, но нисък метастатичен потенциал подлежат на многократни опе-
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ративни интервенции. Рано дисеминиралите мезенхимални тумори подлежат на симптоматично лечение и
хирургия на настъпващите усложнения.
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Лъчетерапия
Малките, повърхностни или нискостепенни тумори,
лекувани само с широка локална ексцизия, имат много
нисък риск от локален рецидив. [ 27 ] За по-добър локален контрол много пациенти, подложени на хирургична ексцизия, получават лъчева терапия. При пациенти,
които отказват или не могат да понесат операция, само
лъчението може да бъде ефективно лечение на определени саркоми на крайниците.
След широка хирургична ексцизия лъчевата терапия засилва местния контрол за първични саркоми
на крайниците. Концепцията за щадяща крайниците
хирургия с постоперативно облъчване е валидирана
чрез рандомизирани проучвания на ампутация, спрямо широка локална ексцизия. [ 41 ] Обикновено общата
доза от около 60 Gy е достатъчна. Голяма поредица за
една институция съобщава за дългосрочен контрол
на заболяването с постоперативна лъчева терапия за
сарком на меките тъкани на крайниците с приемлива
токсичност. Напредналата възраст и рецидивите са
лоши прогнозни фактори. [ 42 ]
Следоперативно облъчване може да бъде доставено
и до туморното ложе посредством брахитерапия, при
която радиоактивни източници се имплантират в пациента. Предимството на този подход е, че изисква
много по-кратко време за започване и завършване на
терапията, отколкото външното облъчване. Външно
лъчево лъчение се използва в продължение на 6 седмици, започвайки 1 месец или повече след операцията; брахитерапията обикновено започва в рамките на
една седмица след операцията и завършва за 4 или 5
дни.
Поради своята техническа сложност, брахитерапията
изисква опитен лъчев онколог по време на операционната процедура. Брахитерапията и външното лъчево
лъчение изглеждат еднакво ефективни, когато се прилагат правилно.
Използването на предоперативна лъчева терапия
може да позволи използването на по-малко радикални
форми на хирургия, по-специално на големи тумори,
които иначе могат да компрометират процедурите за
щадене на крайниците. Индуцираното от радиация
свиване на тумора намалява степента на необходима
резекция и понижава риска от засяване от жизнеспособни туморни клетки. Локалната фиброза може да
направи резекцията по-трудна.
Констатации от едно проучване показват, че модулираната по интензитет лъчетерапия (IMRT) постига
по-добър локален контрол на високостепенния сарком на меките тъкани на 5 години, отколкото брахитерапията, въпреки че по-високи нива на неблагоприятни характеристики се наблюдават в групата, приемаща
IMRT. [ 43 ]
Химиотерапия
Дори след постигане на локален контрол при пациенти
със среден и висок клас саркоми, рискът от метаста-

652

тично заболяване след мултимодални лечения без ампутация достига до 50%. Рискът е още по-голям, ако се
включат тумори в стадий IIIB.
По този начин ефективната системна, адювантна химиотерапия е желателна след окончателно лечение на
локално заболяване. Липсват обаче убедителни доказателства, че адювантната химиотерапия за саркоми
на крайниците увеличава общата степен на преживяемост. Рандомизираните проучвания не са показали, че при хирургическа намеса и адювантна терапия
с доксорубицин се наблюдава по-висока обща степен
на преживяемост, отколкото само при хирургическа
намеса.
В рандомизирани клинични проучвания, мултиагентната химиотерапия с доксорубицин, циклофосфамид
и метотрексат след операция подобрява степента на
преживяемост. [ 44 ] Обаче токсичността, свързана с
този режим, е била значителна. [ 45 ]
Предоперативната химиотерапия, наричана още неоадювантна химиотерапия, е опция за повечето пациенти с остеосаркоми на крайника. Не е установено
обаче, че това лечение превъзхожда конвенционалната химиотерапия за тумори на меките тъкани. Предоперативната химиотерапия може да се използва
самостоятелно или с предоперативна или следоперативна лъчетерапия.
Значително хипотетично предимство на неоадювантната химиотерапия е, че тя позволява да се следи ефективността на лечението чрез оценка на степента на
некроза в резецирания първичен тумор. Няма обаче
доказателства, че това води до подобрена клинична
прогноза.
Саркомите на меките тъкани на тялото, както при саркомите на крайниците, , включват хирургия, лъчетерапия и химиотерапия.
Трудно се лекуват саркоми, възникващи в главата и
шията, гръдната или коремната стена, медиастинума
или ретроперитонеума. Повечето от тези тумори се
развиват в области, където заобикалящата нормална
тъкан ограничава максималната доза радиация, която
може безопасно да бъде доставена в туморното ложе.
Като цяло, рискът от локален рецидив е висок. В анализ на подгрупа на проспективно рандомизираното
проучване на EORTC 62961, фаза III, Angele et al установява, че добавянето на регионална хипертермия
(RHT) към системната химиотерапия води до значителни подобрения в локалната преживяемост без прогресия (LPFS) и преживяемостта без заболяване (DFS)
след резекция на високорискови саркоми на ретроперитонеални и коремни меки тъкани, в сравнение с
химиотерапия.[ 46 ] Въпреки това не се забелязват значителни подобрения в общата преживяемост или периоперативната заболеваемост и смъртност.
Рецидивиращо и метастатично заболяване
До 35% от пациентите развиват локален рецидив или

отдалечени метастази след комбинация от хирургична
резекция и адювантна терапия. [ 47 ] Осемдесет процента от локалните рецидиви и дисеминираните метастази са наблюдавани в рамките на 5 години. [ 5 ]
Въпреки че отстраняването на нормални лимфни възли обикновено няма роля при лечението на саркоми
на меките тъкани, препоръчва се дисекция на доказани с биопсия тумор-положителни лимфни възли при
липса на метастатично заболяване другаде. Радикалната лимфаденектомия при пациенти, които имат възлово засягане без белодробни метастази, може да доведе до по-добри 5-годишни нива на преживяемост.[ 48 ]
Винаги, когато е технически подходящо, се препоръчва хирургично отстраняване на белодробни метастази
след задълбочена оценка за екстрапулмонален тумор.
В едно проучване резекцията на изолирани белодробни метастази постига 3-годишна преживяемост от
38%. [ 5 ]Наличието на по-малко от три или четири метастатични възли, както се наблюдава при предоперативна компютърна томография (КТ), е благоприятен
прогностичен фактор.
Тъй като е постигнат известен клиничен отговор с
неоадювантна химиотерапия при саркоми на меките тъкани, са проведени проучвания за оценка на използването на висока доза терапия с автоложна трансплантация на стволови клетки. Тези проучвания са
проведени за пациенти с висок риск от метастатично
заболяване по време на диагностицирането и като спасителна терапия по време на рецидив на заболяването. По-голямата част от това изследване е проведено
при деца с малки синьоклетъчни тумори (саркоми на
Юинг, примитивни невроектодермални тумори).[ 49 ]
Резултатите от тези проучвания са смесени. Не са докладвани рандомизирани проучвания. Някои проучвания показват по-добри нива на преживяемост при
пациенти, лекувани с по-нова техника, отколкото при
контролни пациенти, лекувани с конвенционална терапия. Други изследвания не са показали някакво подобрение в резултатите. По този начин използването
на висока доза терапия при саркоми остава противоречиво. Този подход трябва да бъде проучен допълнително в добре проектирани, рандомизирани клинични
проучвания.
Следоперативни грижи
Трябва да се използват компресиращи превръзки и
смукателни дренажи, за да се сведе до минимум образуването на сероми, което може да забави прилагането
на химиотерапия или лъчетерапия. Може да се наложи
физическа терапия и подкрепа за рехабилитация.
Усложнения
Усложненията могат да бъдат разделени на такива,
които се появяват преди приключване на терапията,
и такива, които се развиват след нейното завършване.
Усложненията, които могат да възникнат преди завършване на терапията, включват следното:
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•

свързани с тумора – кожна язва, тромбоцитопения,
кръвоизлив, фрактура (в зависимост от хистопатологичната категория и анатомичното място);

•

свързани с оперативните процедури – инфекция

Усложненията, които могат да възникнат след завършване на терапията, включват следното:
•

свързани с тумора – локален рецидив, отдалечени
метастази;

•

свързани с химиотерапия и лъчетерапия – инфекция (от имуносупресия), постиррадиационен сарком (обикновено ≥10 години след лъчетерапия).

Дългосрочно наблюдение
Общите последващи грижи включват проучвания за
наблюдение, оценка на локален рецидив и отдалечени
метастази на злокачествени и междинни тумори. Точният интервал между и продължителността на различните последващи проучвания не са добре дефинирани. Като цяло, активното наблюдение продължава
3-5 години след лечението. Доброкачествените тумори
обикновено не изискват такова наблюдение.
Насоки за клинична практика на NCCN за саркома на
меките тъкани
През май 2018 г. Национална мрежа за контрол на рака
(NCCN) публикува насоки за клинична практика за
сарком на меките тъкани (STS).[ 51 ]
STS на крайниците, повърхностните тумори на тялото
или главата и шията
Образните изследвания трябва да включват образно изображение в напречно сечение, за да предоставят подробности за размера на тумора и съседството
с близките висцерални структури и невро-съдови
структури. Панелът препоръчва MRI с контраст, със
или без CT с контраст. Други образни изследвания
като КТ ангиография и обикновена рентгенография
могат да бъдат оправдани при определени обстоятелства.
Хирургия
Целта на операцията на пациенти със STS на крайниците трябва да бъде функционално запазване на крайниците, ако е възможно, в рамките на подходяща онкологична резекция. Съхраняваща крайник операция
се препоръчва за повечето пациенти със STS на крайниците, за да се постигне локален туморен контрол с
минимална заболеваемост. Ампутацията може да подобри локалния контрол при пациенти, които може да
не са кандидати за щадяща операция на крайниците
и трябва да се обмислят, като се вземат под внимание и предпочитанията на пациента, или ако се очаква общата резекция на тумора да направи крайника
нефункционален.
Когато се използва допълнителна перкутанна лъчетерапия (EBRT) е трудно планирането на лечението с
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интензивно модулирана RT (IMRT). Томотерапия и/
или протонна терапия може да се използва за подобряване на терапевтичния ефект. RT не е заместител
на окончателната хирургична резекция с отрицателни
граници и повторната резекция до отрицателни граници е за предпочитане.
Обичайната доза на предоперативната RT е 50 Gy в
1,8-2,0 Gy на фракция. Ако пациентът не е получавал
преди това RT, може да се опита да контролира микроскопичното остатъчно заболяване с постоперативна
RT, ако повторната резекция не е осъществима. Ако
се получат широки полета, може да не е необходима
следоперативна RT. За пациенти с положителни граници лекувани с предоперативна RT, последвана от
операция се препоръчва да се обмисли следоперативна RT. advmariakrasteva@gmail.com Препоръчителните подсилващи дози на EBRT са 16 до 18 Gy за
микроскопични остатъчни заболявания и 20 до 26 Gy
за макроскопични остатъчни заболявания. Усилването на брахитерапията трябва да се извършва няколко
дни след операцията, чрез катетри, поставени при операция, с дози от 16 до 26 Gy за брахитерапия с ниска
доза (LDR) и 14 до 24 Gy за брахитерапия с висока доза
(HDR) върху маржовия статус. Като алтернатива IORT
(10-12,5 Gy за микроскопично остатъчно заболяване и
15 Gy за макроскопично остатъчно заболяване) може
да бъде доставено веднага след резекция в зоната на
риск, като се избягват неангажираните органи.
За пациенти, които не са получили предоперативна RT,
постоперативният избор включва EBRT (50 Gy независимо от хирургическите граници в 1,8–2,0 Gy на фракция), интраоперативна RT (IORT; 10-16 Gy, последвана
от 50 Gy EBRT) или брахитерапия. Насоките препоръчват 45 Gy LDR брахитерапия или HDR еквивалент
за пациенти с отрицателни граници. LDR брахитерапия (16-20 Gy) или HDR еквивалент се препоръчва
за пациенти с положителни граници, последвани от
EBRT. EBRT след IORT или брахитерапия се доставя до
целевия обем до обща доза от 50 Gy, след завършване
на хирургичното излекуване (3-8 седмици).
За пациенти, лекувани с постоперативен EBRT, насоките препоръчват допълнителен EBRT , (освен ако не
е предшестван IORT) към първоначалното туморно
ложе, въз основа на маргиналния статус (10-16 Gy за
отрицателен хирургичен ръб; 16-18 Gy за микроскопично остатъчно заболяване; и 20 -26 Gy за макроскопски положителни маржове). Въпреки това, много
институции вече не препоръчват лъчелечение след
предоперативна RT на пациенти, които имат широко
отрицателни граници. Панелът също така подчертава,
че RT не е заместител на неоптималната хирургична
резекция и повторната резекция е предпочитана за пациенти с положителни хирургически граници.
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ТУМОРИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
П. КУРТЕВ, Л. ДЖОНГОВ, Г. КУРТЕВА, Т. ХАДЖИЕВА, К. РУСИНОВ,
И. ГЕРГОВ, Г. АЛЕКСОВ, А. ГЕРАСИМОВ
Щитовидната жлеза се състои от две вида клетки:
1. Фоликуларни клетки. Тези клетки са отговорни за производството на тиреоиден хормон. Тиреоидният хормон
е необходим за живота. Хормонът контролира основния метаболизъм на тялото. Той контролира изгарянето на
калориите, теглото, сърдечния ритъм, телесната температура, чревния пасаж, контракцията на мускулатурата,
възстановяването на клетките.
2. С-клетки. Тези специални клетки на щитовидната жлеза образуват калцитонин – хормон, който участва в метаболизма на калция.

Фигура 1.Чертеж с местоположението на щитовидната жлеза в човешкото тяло и анатомията на щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза е разположена в предната част на шията. Тя има 2 лоба – по 1 от
всяка страна на шията, съединени от тясна ивица тъкан, наречена истмус, с малък пирамидален лоб над
истмуса. Всеки лоб има по 2 малки паращитовидни жлези, разположени в задната част на лоба – горна и
долна жлеза, общо 4 паращитовидни жлези.
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Туморът може да бъде доброкачествен или злокачествен.
Карциномът на щитовидната жлеза е най-честата ендокринна неоплазия, въпреки че съставлява само 1%
от всички злокачествени заболявания, с изключение
на кожните тумори, и обхваща целия спектър от карциноми – от най-индолентните тумори до най-агресивните.
Видове рак на щитовидната жлеза
Установени са 5 основни типа рак на щитовидната
жлеза:
Папиларен рак на щитовидната жлеза. Папиларният
рак на щитовидната жлеза се развива от фоликуларни
клетки и обикновено расте бавно. Това е най-често срещаният тип рак на щитовидната жлеза. Обикновено се
среща в единия лоб. Само 10% до 20% от папиларния
рак на щитовидната жлеза се появява и в двата дяла.
Това е диференциран рак на щитовидната жлеза, което
означава, че туморът изглежда подобно на нормалната
щитовидна тъкан под микроскоп. Папиларният рак на
щитовидната жлеза често може да се разпространи в
лимфните възли.
Фоликуларен рак на щитовидната жлеза. Фоликуларният рак на щитовидната жлеза също се развива
от фоликуларните клетки и обикновено расте бавно.
Фоликуларният рак на щитовидната жлеза също е диференциран рак, но е много по-рядко срещан от папиларния рак на щитовидната жлеза. Фоликуларният
рак на щитовидната жлеза рядко се разпространява в
лимфните възли.
Фоликуларният рак на щитовидната жлеза и папиларният рак на щитовидната жлеза са най-често диференцираните видове рак. Те са лечими, с добра прогноза,
особено когато се открият рано и при хора на възраст
под 50 години. Заедно фоликуларният и папиларният
рак на щитовидната жлеза съставляват около 95% от
злокачествените тумори на щитовидната жлеза.
Клетъчен рак на Hurthle. Клетъчният рак на Hurthle
е рак, който възниква от определен тип фоликуларни
клетки. Клетъчният рак на Hurthle е много по-вероятно да се разпространи в лимфните възли, отколкото
други фоликуларни видове рак на щитовидната жлеза.

диференциран рак на щитовидната жлеза или доброкачествен тумор на щитовидната жлеза. Анапластичният рак на щитовидната жлеза може да бъде подтипиран в класификации на гигантски клетки. Тъй като
този вид рак на щитовидната жлеза расте много бързо,
неговото лечение е трудно.
Епидемиология
За 2021 г. в САЩ приблизително 44 280 възрастни (12
150 мъже и 32 130 жени) са диагностицирани с рак на
щитовидната жлеза. Ракът на щитовидната жлеза е седмият по честота рак при жените.
Доскоро ракът на щитовидната жлеза беше най-бързо
нарастващата диагноза на рака в Съединените щати.
Изследователите вярват, че част от причината за увеличението са новите, силно чувствителни диагностични тестове. Повишението сега е спаднало от 7% годишно през 2000-те на 2% годишно при жените от 2013 до
2017 г. Честотата при мъжете се е стабилизирала през
същия период.
Между 2007 и 2016 г. най-голямото увеличение на новите случаи на рак на щитовидната жлеза се наблюдава при юношите на възраст между 15 и 19 години, с
почти 4% увеличение при жените и почти 5% увеличение при мъжете.
Смъртността нараства с малко повече от половин процент годишно от 2009 до 2018 г., но остава стабилна
през последните години. Жените боледуват 3 пъти
по-често от мъжете.
За България през 2014 г. заболяемостта при мъжете
и жените е както следва: 0.4 и 1.1 %, а смъртността за
двата пола е 3.4%.
Преживяемост според локализацията и разпространението на заболяването.
Ако туморът се намира само в щитовидната жлеза, той
се нарича локализиран рак на щитовидната жлеза. На
този етап се диагностицират около две трети от случаите. Степента на 5-годишна преживяемост е почти
100% за локализиран папиларен, фоликуларен и медуларен рак на щитовидната жлеза. За локализирания
анапластичен рак на щитовидната жлеза 5-годишната
преживяемост е 31%.

Медуларен рак на щитовидната жлеза (MTC). MTC
се развива от С-клетките и понякога е резултат от генетичен синдром, наречен множествена ендокринна
неоплазия тип 2 (MEN2). MTC има лоша прогноза и
болният има шанс, ако туморът се открие преди да дисеминира в други части на тялото. MTC представлява
около 3% от всички видове рак на щитовидната жлеза.
Около 25% от всички MTC са фамилни. Тестът RET за
протоонкоген (вж. Рискови фактори) може да потвърди дали членовете на фамилията имат MTC (FMTC).

Ако ракът на щитовидната жлеза се е разпространил
в близките тъкани или органи, и/или регионалните
лимфни възли, това се нарича регионален рак на щитовидната жлеза. Степента на 5-годишна преживяемост при регионален папиларен рак на щитовидната
жлеза е 99%. За регионалния фоликуларен рак процентът е 97%, а за регионалния медуларен рак е 91%. За
регионален анапластичен рак на щитовидната жлеза
процентът е 10%.

Анапластичен рак на щитовидната жлеза. Този тип е
рядък и представлява около 1% от рака на щитовидната жлеза. Това е бързорастящ, слабо диференциран
рак на щитовидната жлеза, който може да започне от

Медуларният и анапластичният рак на щитовидната
жлеза, които заедно съставляват 3% от всички видове рак на щитовидната жлеза, имат тенденция за разпространение. Ако има далечно разпространение в
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други части на тялото, това се нарича метастатично
заболяване. Степента на 5-годишна преживяемост при
метастатичен папиларен рак на щитовидната жлеза е
76%. За метастатичния фоликуларен рак на щитовидната жлеза процентът е 64%. Процентът на метастатичен медуларен рак на щитовидната жлеза е 38%.
За метастатичен анапластичен рак на щитовидната
жлеза процентът е 3%.
Следните фактори могат да повишат риска на човек от
развитие на рак на щитовидната жлеза:
Пол. Жените са диагностицирани с 3 от всеки 4 рака на
щитовидната жлеза.
Възраст. Ракът на щитовидната жлеза може да се появи
на всяка възраст, но около две трети от всички случаи
се откриват при хора на възраст между 20 и 55 години.
Анапластичният рак на щитовидната жлеза обикновено се диагностицира след 60-годишна възраст. Бебета
на възраст 10 месеца и повече, както и юношите, могат
да развият MTC, особено ако носят RET протоонкогенна мутация (виж по-долу).
Генетика. Някои видове рак на щитовидната жлеза са
свързани с генетиката.
Абнормален RET онкоген, който може да се предава от
родител на дете, може да причини MTC. Аномалията
може също да се нарече промяна или мутация. Не всеки с променен RET онкоген ще развие рак. Кръвните
тестове и генетичните тестове могат да открият гена.
След като се идентифицира промененият RET онкоген, може да се препоръча операция за отстраняване
на щитовидната жлеза, преди да се развие рак. Хората
с MTC се насърчават да направят генетични тестове,
за да се определи дали е налице мутация на RET протоонкогена. Ако е така, ще бъдат препоръчани генетични тестове на родители, братя и сестри и деца.
Фамилната анамнеза на MTC увеличава риска от това
заболяване. Хората със синдром на MEN2 също са
изложени на риск от развитие на други видове рак.
Фамилната анамнеза за предракови полипи в дебелото черво също така увеличава риска от развитие на
папиларен рак на щитовидната жлеза. Излагането на
умерени нива на радиация на главата и шията може
да увеличи риска от папиларен и фоликуларен рак на
щитовидната жлеза. Такива източници на експозиция
включват: рентгенови процедури с ниска до умерена
доза, използвани преди 1950 г. за лечение на деца с
акне, тонзилит и други проблеми на главата и шията.
Лъчева терапия за ходжкинов лимфом или други форми на лимфом на главата и шията. Излагане на радиоактивен йод, наричан още I-131 или RAI, особено в
детска възраст.
Излагане на йонизиращи лъчения, включително радиоактивни отлагания от изпитване на атомни оръжия през 50-те и 60-те години и отпадъци от атомни
електроцентрали. Примерите включват аварията в
атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. и
земетресението през 2011 г., което е повредило атом-

ните централи във Фукушима, Япония. Друг източник
е замърсяването на околната среда с I-131 от заводи за
производство на атомни оръжия.
Диета с ниско съдържание на йод.
Йодът е необходим за нормална функция на щитовидната жлеза. В САЩ йодът се добавя към солта, за
да помогне за предотвратяване на проблеми с щитовидната жлеза.
Раса
Белите и азиатците са по-склонни да развият рак на
щитовидната жлеза, но това заболяване може да засегне човек от всяка раса или етническа принадлежност.
Рак на гърдата.
Неотдавнашно проучване показа, че преживелите рак
на гърдата могат да имат по-висок риск от рак на щитовидната жлеза, особено през първите 5 години след
поставяне на диагнозата и при тези с диагноза рак на
гърдата в по-млада възраст. Това откритие продължава да се проучва от изследователите.
Клинична картина.
Обикновено хората с рак на щитовидната жлеза имат
малко или никакви симптоми. Ракът на щитовидната
жлеза често се диагностицира чрез рутинно изследване на шията по време на общ физически преглед. Също
така находката може да е случайна при извършени образни изследвания по повод на други оплаквания. Оплакванията могат да бъдат следните: бучка в предната
част на врата, близо до адамовата ябълка, пресипналост, подути жлези на врата, затруднено преглъщане,затруднено дишане, болка в гърлото или врата, кашлица, която продължава и не се причинява от настинка.
Тези симптоми могат да бъдат причинени от рак на
щитовидната жлеза. Други проблеми с щитовидната
жлеза, като гуша, или състояние, което не е свързано с
щитовидната жлеза, като инфекция.
Диагноза.
Физическо изследване.
Изследване на шията, щитовидната жлеза, гърлото и
лимфните възли на шията, необичайни израстъци или
подуване. Ако се препоръчва операция, изследване на
ларинкса.
Кръвни тестове. Има няколко вида кръвни тестове,
които могат да се направят по време на диагностиката
и за наблюдение на пациента по време и след лечението. Това включва тестове за туморен маркер. Туморните маркери са вещества, открити на по-високи от
нормалните нива в кръвта, урината или телесните тъкани на някои хора с рак. Кръвното изследване може
да включва:
– нива на щитовидните хормони като трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) в организма;
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– тиреостимулиращ хормон (TSH). Този кръвен
тест измерва нивото на TSH –хормон, произведен от хипофизната жлеза близо до мозъка. Ако
тялото се нуждае от тиреоиден хормон, хипофизната жлеза освобождава TSH, за да стимулира
производството;
– Tg и TgAb. Тироглобулинът (Tg) е протеин, произведен естествено от щитовидната жлеза, както
и от диференциран рак на щитовидната жлеза. След лечението трябва да има много ниски
нива на тиреоглобулин в кръвта, тъй като целта
на лечението е да се отстранят всички клетки на
щитовидната жлеза. Ако Tg се повишава след
операция, това може да е признак за персистиращ туморен процес. Може да се направи тест за
туморен маркер, за да се измери нивото на Tg в
организма преди, по време и/или след лечението.
Съществува и тест за тиреоглобулинови антитела
(TgAb), които са протеини, произведени от организма.
Други специфични за типа тестове за туморен маркер,
за да се провери за високи нива на калцитонин и карциноембрионален антиген (CEA). Може също така да
се препоръча кръвен тест, за да се установи наличието на RET протоонкогени, особено ако има фамилна
анамнеза за MTC.
Образна диагностика на карцинома на щитовидната
жлеза
Ехографията е основният образен метод за изследване на щитовидната жлеза. Той е лесен за изпълнение,
достъпен и много чувствителен и информативен, като
дава възможност и за извършване на ТАБ под образен
контрол при съмнителни находки. Изследването се извършва с високочестотен (> 7,5 MHz) линеарен трансдюсер, при крайна екстензия на шията.
Щитовидната жлеза има фина хомогенна хиперехогенна ехоструктура. При добро качество на образа в
паренхима на жлезата могат да се видят малки кръвоносни съдове. В по-напреднала възраст структурата ѝ
става по-нееднородна, като нормално могат да се наблюдават малки аехогенни участъци до 2-3 мм, изпълнени с колоид, единични калцификати или хиперехогенни линеарни еха от фиброзна тъкан.
Щитовидни нодули
Нодулите в щитовидната жлеза са честа инцидентна
безсимптомна находка и в практиката постоянно е
нужно да се прави диференциация между бенигнен
нодул и карцином.
Ехографските белези, характерни за бенигнен нодул са: голяма кистична компонента, хиперехогенна
структура, калцификати с артефакти тип „опашка на
комета“ (типични за колоидните нодули), периферно
пълно хипоехогенно хало (непостоянен и несигурен
белег).
УЗ белези, насочващи за малигненост са: хипоехоге-
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нен солиден нодул, микрокалцификати, неправилна
форма и неравни очертания – белези за инвазивост,
локална инвазия на околни структури, по-голям предно-заден размер в сравнение с трансверзалния, размер
над 10 мм, интранодуларен кръвоток при доплерово
изследване с множество хаотично ориентирани съдове в нодула, съпътстваща шийна лимфаденомагалия
(особено с кистични зони, микрокалцификати във възела, загуба на мастния център и периферен доплеров
сигнал).
Диференцирани форми на щитовиден карцином
Папиларен карцином – най-честият хистологичен вариант, с по-голяма честота при жени. Ехографски се
представя като хипоехогенен нодул (10-20% мултифокален), разположен периферно, с неравни очертания,
но понякога и с частично периферно хало. Типичен
белег е наличието на микрокалцификати в лезията.
Може да съдържа кистична компонента. Интензивно
кръвоснабдяване се наблюдава в солидните части от
тумора. Метастазира рано по лимфен път, като шийна
лимфаденомегалия се намира почти винаги при поставянето на диагнозата.
Фоликуларен карцином – втори по честота, типично
при малко по-възрастни жени. Ехографски се представя като хипоехогенен нодул без кистични части. Различаването му от фоликуларен аденом не е възможно
и с ТАБ. Обикновено метастазира късно по лимфогенен път, а по-рано хематогенно.
Медуларен карцином – произхожда от парафоликуларните С-клетки. Среща се спорадично или в съчетание с MEN тип 2, неврофиброматоза тип 1 и синдром
на von Hippel Lindau. УЗ морфологията му се характеризира с неясно отграничен солитарен нодул или
мултиплени лезии или дифузно ангажиране на двата
лоба. Също така често съдържа калцификати, които
за разлика от папиларния карцином са по-плътни и с
акустична сянка след себе си. Въпреки това ехографски често не може да се отграничи от папиларния карцином.
Анапластичен карцином – дифузно растящ хипоехогенен тумор, обикновено ангажира цял дял или цялата жлеза. Структурата му е нехомогенна със зони на
некроза, хеморагии и плътни аморфни калцификати.
Често инфилтрира околните структури: трахея, магистрални съдове, мускули. Ехографията в случая може
да е недостатъчна за определяне локалното разпространение и често е нужно допълнително КТ или МР
изследване.
Лимфом – първичният лимфом на щитовидната жлеза
(обикновено неходжкинов) спада към екстранодалните форми и почти винаги е на базата на предшестващ
тиреоидит на Хашимото, обикновено при възрастни
жени. Най-често се представя като бързорастяща хипоехогенна формация (5-10 см), с тенденция към компресия на околните структури. Некрозите и калцификатите са редки (важен диференциалнодиагностичен
белег e анапластичния карцином). По-редки форми са

мултинодуларната и дифузноинфилтриращите форми.
В неангажирания паренхим обикновено се намират УЗ
белезите на тиреоидит на Хашимото – хиперехогенни
фиброзни ивици в лобулирана хипоехогенна жлеза.
Възможно е наличието на шийна лимфаденомегалия,
която обикновено е двустранна с ретикуларна структура на възлите.
КТ и МРТ не се използват в първичната диагноза на
рака на щитовидната жлеза. Двата метода играят важна роля за определяне на локалното разпространение и ангажирането на околните шийни структури,
както и в демонстрирането на шийната лимфаденомегалия. КТ и МРТ са особено полезни в стадирането и
изобразяването на далечни метастази в бял дроб, мозък, кости. На КТ пулмоналните метастази от щитовиден Са имат типичен образ на множество двустранни
милиарни нодули.
Позитронно-емисионна томография (PET) или PETCT сканиране. PET сканирането обикновено се комбинира с CT сканиране, наречено PET-CT сканиране.
PET сканирането е начин за създаване на снимки на
органи и тъкани в тялото. Малко количество радиоактивно вещество в глюкозен разтвор се инжектира в
тялото на пациента. Това захарно вещество се поема
от клетките, които използват най-много енергия. Тъй
като ракът има тенденция активно да използва енергията, той абсорбира повече от радиоактивното вещество. След това скенерът открива това вещество, за да
създаде съответните изображения.
Радионуклидно сканиране. Този тест може да се нарече и сканиране на цялото тяло. Това сканиране се
осъществява с помощта на много малко, безвредно
количество радиоактивен йод I-131 или I-123, наречен
индикатор. При този тест пациентът поглъща маркера,
който се абсорбира от клетките на щитовидната жлеза. Това кара клетките на щитовидната жлеза да се появяват на сканираното изображение, което позволява
на лекаря да види разликите между тези клетки и други телесни структури.
Сканиране с компютърна томография (CT или CAT).
CT сканирането създава триизмерна картина на
вътрешността на тялото, използвайки рентгенови
лъчи, направени от различни ъгли. Компютърът комбинира тези снимки в подробен изглед в напречен разрез, който показва всички аномалии или тумори. КТ
може да се използва за измерване размера на тумора.
Понякога преди сканирането се дава специално багрило, наречено контрастно вещество, за да се осигурят
по-добри детайли на изображението. Това багрило
може да се инжектира във вената на пациента или да
се даде като хапче за поглъщане.
КТ често се използват при хора с рак на щитовидната
жлеза, за да се изследват части на шията, които не могат да се видят с ултразвук (вж. по-горе). Също така
може да са необходими КТ на гръдния кош, за да се
види дали ракът на щитовидната жлеза се е разпространил в тази област на тялото. КТ на корема може да
се използва, за да се види дали ракът на щитовидна-

та жлеза се е разпространил в черния дроб или други
места. Пациентите с наследствена форма (вж. Рискови
фактори) на MTC могат да бъдат изложени на риск от
развитие на други видове ендокринни тумори в корема. На тези пациенти може да се направи и КТ на корема.
Биопсия. Биопсията е отстраняване на малко количество тъкан за изследване под микроскоп. Другите тестове могат да предполагат, че ракът е налице, но само
чрез биопсия може да се постави точната диагноза.
Начинът да се определи дали възелът е раков или доброкачествен е чрез биопсия.
Биопсия за възли на щитовидната жлеза може да се направи по 2 начина:
Аспирация с фина игла. Тази процедура обикновено
се извършва в лекарски кабинет или клиника. Важна
диагностична стъпка е да се установи дали лезията на
щитовидната жлеза е доброкачествена или злокачествена. Вкарва се тънка игла във възела и се аспирират
клетки. Процедурата може да се повтори 2 или 3 пъти,
за да се вземат проби от различни области на възела.
Резултатите от това изследване се осъществяват от
цитопатолога. Тестът може да бъде положителен, което означава, че има ракови клетки, или отрицателен,
което означава, че няма ракови клетки. Тестът също
може да бъде неопределен, което означава, че не е ясно
дали има рак.
Хирургична биопсия. Лезията и евентуално засегнатият лоб на щитовидната жлеза се отстраняват чрез
операция. Отстраняване само на възела обикновено
не се препоръчва поради опасността от нерадикална
операция при наличие на карцином.
Молекулярно тестване на пробата от възли.
Предполага идентифициране на специфични гени,
протеини и други фактори, уникални за тумора. Генетичният анализ на щитовидния възел може да позволи
да се разберете риска от рак на щитовидната жлеза.
Други генетични, протеинови и молекулярни анализи
на рак на щитовидната жлеза могат да помогнат да се
определят възможностите за лечение, включително
видовете лечения, наречена таргетна терапия.
TNM стадираща система.
Тумор (T): Колко голям е първичният тумор? Къде се
намира?
Лимфен възел (N): Туморът разпространил ли се е в
лимфните възли? Ако да, къде и колко?
Метастази (М): Ракът разпространил ли се е в други
части на тялото? Ако да, къде и колко?
Резултатите се комбинират, за да се определи стадия
на рака за всеки човек. За рак на щитовидната жлеза
има 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадии I до IV. Стадият
определя общ начин за описване на рака, за да се планира най-доброто лечение.
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В допълнение към TNM системата, диагнозата папиларен и фоликуларен рак на щитовидната жлеза също
се поставят на база възрастта на пациента.
Стадирането може да бъде клинично или патологично. Клиничното стадиране се основава на резултатите
от тестове, направени преди операцията, които могат
да включват физически изследвания и образни тестове. Патологичното стадиране се основава на това, което се открива по време на операцията, включително
биопсия. Като цяло патологичното стадиране предоставя най-много информация за определяне на прогнозата на пациента.
Ето повече подробности за всяка част от TNM системата за рак на щитовидната жлеза:
Тумор (T)
Използвайки системата TNM, буквата “Т” плюс буква
или цифра (0 до 4) се използва за описание на размера
и местоположението на тумора. Размерът на тумора се
измерва в сантиметри (cм). Сантиметърът е приблизително равен на ширината на стандартна писалка или
молив.
Стадиите също могат да бъдат разделени на по-малки групи, които помагат да се опише туморът с още
по-подробни данни. Когато се описва “Т” при рак на
щитовидната жлеза, може да се добавят буквата “s”, за
да обозначат единичен тумор или “m” за мултифокални (повече от 1) тумори. Специфична информация за
туморния стадий е посочена по-долу.
TX: Първичният тумор не може да бъде оценен.
T0 (T плюс нула): Няма данни за тумор.
T1: Туморът е 2 сантиметра (cм) или по-малък и е
ограничен до щитовидната жлеза.
T1a: Туморът е 1 cм или по-малък.
T1b: Туморът е по-голям от 1 cм, но по-малък от 2 cм.
T2: Туморът е по-голям от 2 cм, но по-малък от 4 cм, и
е ограничен в щитовидната жлеза.
T3: Туморът е по-голям от 4 cм, но не се простира отвъд щитовидната жлеза.
T4: Туморът е с всякакъв размер и се простира извън
щитовидната жлеза.
T4a: Туморът се е разпространил отвъд щитовидната
жлеза до близките меки тъкани, ларинкса, трахеята,
хранопровода или рецидивиращия ларингеален нерв.
T4b: Туморът се е разпространил извън регионите в
T4a (по-горе).

лимфни възли.
N1: Ракът се е разпространил в лимфните възли.
N1a: Ракът се е разпространил в лимфните възли около щитовидната жлеза (наречен централен отдел; претрахеалните, паратрахеалните и предларингеалните
лимфни възли).
N1b: Ракът се е разпространил извън централния
отдел, включително от едната страна на шията, двустранно шийно (лимфни възли от двете страни на
шията), контралатерално шийно (противоположната
страна на тумора) или медиастинално в гръдния кош.
Метастази (М)
“ M” в TNM системата описва дали ракът се е разпространил в други части на тялото, наречени отдалечени
метастази.
MX: Далечните метастази не могат да бъдат оценени.
M0 (M плюс нула): Ракът не се е разпространил в други части на тялото.
M1: Ракът се е разпространил в други части на тялото.
Определяне на стадия
Стадият на заболяването се определя чрез комбиниране на класификациите T, N и M. За рака на щитовидната жлеза тази система за стадиране се различава
в зависимост от типа тумор. При папиларен или фоликуларен рак на щитовидната жлеза стадирането зависи и от възрастта на пациента.
Папиларен или фоликуларен рак на щитовидната жлеза при лице под 55 години.
Стадий I: Този стадий включва тумор (всеки Т) с или
без разпространение в лимфните възли (всеки N) и без
отдалечени метастази (M0).

Лимфен възел (N)
“ N” в системата за стадиране на TNM означава лимфни възли. Внимателната оценка на лимфните възли е
важна част от стадирането на рака на щитовидната
жлеза. Има много регионални лимфни възли, разположени в областта на главата и шията. Лимфните възли в
други части на тялото се наричат отдалечени лимфни
възли.
NX: Регионалните лимфни възли не могат да бъдат
оценени.
N0 (N плюс нула): Няма данни за рак в регионалните
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Фигура 2
Стадий II: Този стадий включва тумор (всеки Т) с всякакви метастази (М1), независимо дали се е разпространил в лимфните възли (всеки N).

Фигура 3
Папиларен или фоликуларен рак на щитовидната жлеза при човек на 55 и повече години.
Стадий I: Този етап описва всеки малък тумор (T1) без разпространение в лимфните възли (N0) и без метастази (M0).

Фигура 4
Стадий II: Този стадий включва по-голям, неинвазивен тумор (Т2) без разпространение в лимфните възли
(N0) и без метастази (M0).

Фигура 5
Стадий III: Този стадий включва тумор по-голям от 4 cм,
но все още е в щитовидната жлеза (T3) без разпространение в лимфните възли (N0) и без метастази (M0). Или
всеки локализиран тумор (T1, T2 или T3) с разпространение в централната зона на лимфните възли (N1a), но
без отдалечено разпространение (M0).
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Фигура 6
Стадий IVA: Този стадий включва тумор, който се е разпространил в близките структури (T4a), независимо дали
се е разпространил в лимфните възли (всеки N), но не се е разпространил в отдалечени места (M0). Или това описва локализиран тумор (T1, T2 или T3) с лимфни възли, разпространени извън централната зона (N1b), но без
отдалечено разпространение (M0).
Етап IVB: Този стадий включва тумор, който се е разпространил извън близките структури (T4b), независимо от
разпространението в лимфните възли (всеки N), но не и отдалечено разпространение (M0).
Етап IVC: Този стадий включва всички тумори (всеки Т, всеки N), когато има данни за метастази (М1).

Фигура 7
Медуларен рак на щитовидната жлеза.
Стадий I: Този стадий включва малък тумор (T1) без разпространение в лимфните възли (N0) и без отдалечени
метастази (M0).
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Фигура 8
Стадий II: Този стадий включва по-голям локализиран тумор (Т2 или Т3) без разпространение в лимфните възли
(N0) и без метастази (M0).

Стадий III: Този стадий включва всеки локализиран тумор (T1, T2 или T3), който се е разпространил в централната зона на лимфните възли (N1a), но не е метастазирал (M0).

Фигура 9
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Стадий IVA: Този стадий включва тумор, който се е разпространил в близките структури (T4a), независимо дали
се е разпространил в лимфните възли (всеки N), но не се е разпространил в отдалечени места (M0). Или включва
локализиран тумор (T1, T2 или T3) с лимфни възли, разпространени извън централната зона (N1b), но без отдалечено разпространение (M0).
Стадий IVB: Този стадий включва тумор, който се е разпространил извън близките структури (T4b), независимо
от разпространението в лимфните възли (всеки N), но без отдалечено разпространение (M0).
Стадий IVC: Този стадий се използва, когато има данни за метастази (всеки Т, всеки N, M1).

Фигура 10
Анапластичен рак на щитовидната жлеза.
Стадий IV: Всички анапластични тумори на щитовидната жлеза се класифицират като стадий IV, независимо от
размера на тумора, местоположението или метастазите.
Стадий IVA: Този стадий включва анапластичен тумор, който се е разпространил в близките структури (T4a),
независимо дали се е разпространил в лимфните възли (всеки N), но не се е разпространил в отдалечени места
(M0).
Стадий IVB: Този стадий включва анапластичен тумор, който се е разпространил отвъд близките структури (T4b),
независимо от разпространението в лимфните възли (всеки N), но няма отдалечено разпространение (M0).
Стадий IVC: Използва се, когато има данни за метастази (всеки Т, всеки N, M1).
Лечение
В много случаи екип от лекари работят заедно, за да се създаде цялостен план за лечение на пациента, който
съчетава различни видове лечения. Това се нарича мултидисциплинарен екип. При рак на щитовидната жлеза
този екип може да включва хирург, медицински онколог, лъчетерапевт, рентгенолог, лекар по ядрена медицина и
ендокринолог.
Ракът на щитовидната жлеза обикновено се лекува чрез един или комбинация от лечебни методи.
Възможностите за лечение и препоръките зависят от няколко фактора, включително вида и стадия на рака на
щитовидната жлеза, възможните странични ефекти и предпочитанията на пациента и общото състояние.
Решението за мултидисциплинарно лечение се базира на предоперативни клинични, образни и хистологични
изследвания.
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Хирургия
Хирургията е отстраняване на тумора и част от околните здрави тъкани по време на операция. Това е основното
лечение за повечето хора с рак на щитовидната жлеза. В зависимост от размера на възела на щитовидната жлеза,
често срещаните хирургически възможности включват:
Таблица 1

Лобектомия. Тази операция премахва лоба на щитовидната жлеза с раковия възел. Субтотална тиреоидектомия е операция за отстраняване на почти цялата
щитовидната жлеза.
Тотална тиреоидектомия. Тази операция премахва цялата щитовидна жлеза.
Има различни хирургични техники, които могат да се
използват за тиреоидектомия:
Стандартна тиреоидектомия. Това е, когато хирургът
прави малък разрез близо до основата или средата на
шията. Това дава на хирурга директен достъп до щитовидната жлеза на пациента
Ендоскопска тиреоидектомия. Операцията е подобна на стандартната тиреоидектомия, с изключение на
това, че за насочване на процедурата се използва видео монитор. Избягват се постоперативните белези на
шията.
Роботизирана тиреоидектомия. Хирургът прави разрез на друго място, като например подмишницата, линията на косата на врата, устата или гърдите, и след
това използва роботизиран инструмент за извършване на тиреоидектомия. Роботизираната тиреоидектомия не е препоръчителна операция при рак на щитовидната жлеза.
Ако има данни или риск от разпространение на рака
в лимфните възли на шията, се извършва и дисекция
на шията.
По принцип усложненията при хирургия на щитовидната жлеза могат да включват увреждане на близките паращитовидни жлези, които помагат за регулиране нивата на калций в кръвта, прекомерно кървене
или инфекции на рани. Ако нервите на ларинкса са
повредени по време на операцията, това може да причини временно или постоянно дрезгав или „дишащ“

глас.
Без щитовидната жлеза тялото спира да произвежда
тиреоиден хормон, който е от съществено значение за
функцията на организма. Заместването на хормони е
най-доброто решение. Пациентът може също да се наложи да приема витамин D и калциеви добавки, ако
функцията на паращитовидната жлеза е намалена след
операция.
Хормонално лечение
Оперираните пациентите обикновено се нуждаят от
хормонална терапия на щитовидната жлеза. В допълнение към заместването на хормона, който е необходим на организма, терапията на щитовидната жлеза
може да забави растежа на останалите диференцирани
ракови клетки.
Заместването на тиреоидния хормон се осъществява с
левотироксин (Levothroid, Levoxyl, Synthroid, Tirosint,
Unithroid и други търговски марки.) Левотироксинът
обикновено се предлага като хапче, което трябва да се
приема ежедневно, по едно и също време всеки ден,
така че тялото да получава постоянна доза. Заместването на тиреоидния хормон обикновено се дава от ендокринолог. Дават се и хранителни добавки като желязо или калций.
Хипертиреоидизмът е състояние, при което количеството на хормони е силно завишено. Може да причини загуба на тегло, болка в гърдите, ускорен сърдечен
ритъм, неравномерен сърдечен ритъм, спазми, диария, чувство на горещина, изпотяване и загуба на кост
или остеопороза.
Хипотиреоидизмът е състояние, при което количеството на хормони е малко. Може да причини умора,
наддаване на тегло, сухота на кожата и косата и усещане за студ.
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Лъчелечението при карциномите на щитовидната
жлеза се прилага като радиойодтерапия и перкутанно лъчелечение.

който комбиниран с възрастта над 55 г. утежнява
;

прогнозата(1,6)

•

диференцираните карциноми на ЩЖ – папиларен
и фоликуларен, произхождат от фоликуларните
клетки и запазват способността си да натрупват,
макар и 10-100 пъти по-ниско йод. Това определя
следоперативното лечение с йод-131 като високоефективно. По-ниската степен на диференциация
на папиларния карцином (tall cell, columnar cell,
hobnail cell), insular cell (при фоликуларния) са
мощни негативни прогностични фактори (1,6);

•

определена роля играят генетични маркери BRAF
V600E и маркер на пролиферационата активност
Ki-67, които все още не се прилагат рутинно в практиката (7) .

Радиотерапия при папиларен (ПК) и фоликуларен
(ФК) карцином на щитовидната жлеза.
Прогностични фактори.
Лечебното поведение (респ. радиотерапията) при
КЩЖ се определя и от т.нар. статични и динамични
прогностични фактори.
Статичните прогностични фактори се определят
преди, по време на операцията и след операцията:
•

възраст на пациента – тя влиза като основен фактор в TNM класификацията, 8 издание от 2017 г. 2,
както и в други класификационни системи, които
се прилагат все по-рядко – AMES, MACIS3 (възрастта над 45 години се приемаше като водораздел в
стадирането от I-IV стадий въз основа на предишни издания на TNM системата, 8 издание приема
възрастова граница от 55 г. само за папиларния и
фоликуларния карцином) (2). Тези системи определят риска от смъртност, който не е основния фактор при тази нозология;

•

мъжкият пол се приема за негативен прогностичен
фактор, но това е свързано с по-често откриваните
ниско диференцирани форми и напредналите случаи (4);

•

размерът на тумора е свързан основно с TNM системата, но и с хистологичния вид (1);

•

екстракапсулната инвазия е един от най-мощните
и надеждни прогностични фактори, който определя туморите най-малко в pT3 и определя лечебното
поведение (1);

•

наличието на лимфни метастази, тяхната големина
и особено техният брой определя безусловно прогнозата и лечебното поведение; (6)

•

хематогенните метастази, основна категория в
TNM системата, са мощен прогностичен фактор,

Динамични прогностични фактори са:
•

серумният тиреоглобулин (Tg);

•

тиреоглобулинови антитела (TgAb) след тиреоидектомия определят възможността ТГ да се прилага като туморен маркер за оценка на свободната от
заболяване преживяемост и специфичната онкологична преживяемост 9;

•

времето на удвояване на ТГ (Tg-DT) е независим
прогностичен фактор за свободната от заболяване
преживяемост и специфичната онкологична преживяемост( 8). Краткото време на удвояване под 1
година е индикатор за лоша прогноза и е свързано
с Ki-67 (8). От своя страна, неспадането на ТГ ат под
50% след ТТ също се приема за негативен фактор (9).

Лечението на папиларния ТК е свързано с исторически противоречия. Основна причина за това е липсата на възможност да се проведат проспективни рандомизирани проучвания, поради ниската честота на
смъртност. Изчисленията за статистическа значимост
на тези проучвания е, че биха били необходими около
3000-5000 пациенти.

Фигура 11
Понастоящем Американската тиреоидна асоциация предлага класификация на нискорискова, умеренорискова и
високорискова групи за рецидив и метастази със съответен алгоритъм за лечение, която е най-съвременната и
е базирана на доказателства 6 . Тя е подкрепена от Европейската тиреоидна асоциация (10), Британската 11 и др. но
все още в Европа (Германия, Гърция) има и привърженици на по-радикален подход относно операция и радиойодтерапия (Таблица 2).
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Таблица 2. Рискови групи за възрастни при папиларен и фоликуларен карцином 6 Според Американската тиреоидна асоциация (АТА)
1 АТА нискорискова група (≤ 5% риск от рецидив)
Папиларен тиреоиден карцином:
интратиреоиден тумор;
клинично установени шийни метастази или под 5 лимфни микрометастази (< 0,2 см в диаметър);
BRAF 600 мутирал микрокарцином.
Фоликуларен тиреоиден карцином:
интратиреоиден тумор;
микроинвазивен карцином/< 4 фокуса на васкуларна инвазия.
2. АТА група с междинен риск/5-20% риск от рецидив
Папиларен тиреоиден карцином:
минимална екстратиреоидна инвазия;
агресивна хистология;
васкуларна инвазия;
клинично установени шийни метастази или над 5 лимфни метастази < 3 см в диаметър;
BRAF 600 мутирал интратиреоиден карцином (1-4 см);
BRAF 600 мутирал микрокарцином, мултифокален с екстратиреоидна екстензия.
3. АТА Група с висок риск (над 20% риск от рецидив)
Папиларен тиреоиден карцином
Голяма екстратиреоидна екстензия
Хематогенни метастази
Лимфни метастази над 3 см в диаметър
Фоликуларен тиреоиден карцином
Хематогенни метастази
Широко инвазивен карцином (над 4 фокуса на васкуларна инвазия).
Алгоритъмът представлява основна промяна в изключване на радиойодаблация в нискорисковите групи и индивидуализиране на радойодтерапията в групите с умерен риск. Основният показател е риск от рецидив или метастази, тъй като няма доказателства в литературата, че провеждането на РАЙ увеличава преживяемостта .(6,10,11).
Радиойодаблация
Терминът „радиойодаблация“ (РАЙБ) представлява въздействие върху остатъчния тиреоиден паренхим след
ТТ, приет по презумция за нормален. Поради съществуващи спорове между АТА, ЕТА и Европейска асоциация
по нуклеарна медицина, отдавна възприетия термин радиойодаблация, съгласно т.нар. принципи от срещата в
Мартиника, се предложи терминът „131 йод терапия“.12 Той включва: аблация на остатъка и адювантно лечение.
Индикации за това са: пациенти с рТ3-Т3, с екстратиреоидна инвазия, нерадикална резекция (R2), хематогенни
и лимфни метастази; при рТ1-2NoMo с агресивни хистологии (G2), папиларен вариант (tall cell, columnar cell,
hobnail cell), при фоликуларен вариант (insular cell) и при G3 ниско диференцирани форми. РАЙБ улеснява стадирането на пациентите за откриване на ранни рецидиви и хематогенни метастази; улеснява проследяването на
рецидиви и метастази чрез ТГ, с презумпцията, че ликвидира окултни субклинични метастази .(6,10,11).
Условия за провеждане на лечение с йод-131
Изисква се над 30 mU/L за висок афинитет на йод-131 към тироидната тъкан или тумора. Това се постига средно 4 седмици след ТТ без супресивно лечение, заедно с 2 седмици след йод редуцираща диета (основно морски
храни) (Табл. 2.), или след аплициране на рекомбинантен ТSH, без въздържане от хормонално лечение и диета.
(13-14)
. Съобразява се и видът на медикаментозното лечение на придружаващите заболявания (Табл. 3.) и времето
на неговото временно прекратяване или смяна.
Таблица 2. Храни, които следва да се избягват преди лечението с йод-131
Морска риба и морски деликатеси, морски водорасли, агар агар, морска сол
Черен чай, кафе
Големи количества концентрирани плодови сокове от червени зеленчуци и плодове
Орехи
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Таблица 3. Медикаментозен режим
Въздържане от употреба

Медикамент

За срок

Рентгенови контрастни средства

Липойодол

1 година

Билиграфин

4 месеца

Урополин

4 седмици

Съдържащи йод и бром експекторанти

Няколко биологични периода на полуизвеждане (Т биол.)

Мазане с йодова тинктура и
съдържащи йод кремове и UV
лосиони

6 месеца

Перорални антиконцептиви

Не се препоръчват

Простогландинови антагонисти

Аспирин, КС, НСПВС

Няколко Т биол.

Централно действащи противокашлечни

Няколко Т биол.

Транквиланти, антихипертензивни л-ва

Няколко Т биол.

Дозиране на необходимата активност за лечение с
йод-131. Прилага се натриев хлорид йод-131. Исторически са прилагани различни подходи за решаване на
необходимата активност, която да ликвидира тиреоидните или туморните остатъци след ТТ. Прилаган е
опит за индивидуален дозиметричен подход, определящ активността, необходима за реализиране на погълнати дози от бета-лъчението на йод-131 от порядъка на 300-600 Gy. Неопределеността в показателите
за нейното установяване (маса на тироидния остатък,
максимален процент на натрупване, ефективен период на полуизвеждане на радионуклида стават причина за неговото изоставяне (15-16). В последните години
са публикувани френско ESTIMABL(17) и английско HiLo(18)
рандомизирани проучвания, които сравняват ефекта
на йод-131 активности от 1,1 и 3,7 GBq за реализиране
на аблация и ефект върху рецидиви. Не се установява
статистически достоверна разлика в ефекта и поява
на рецидиви при пациенти в стадии рТ1-3N1Mo. При
пациенти във високорисковата АТА група с N1b и Т4
обаче не е подходящо аплицирането на ниска активност, а се препоръчват дози от 3,7 GBq и над (19). В документа от Мартиника въпросът не е решен и е оставен на индивидуален подход от мултидисциплинарен
екип.(12)
Режим, редуциращ лъчевото натоварване от йод-131
в нормалните тъкани. Прилага се пиене на големи количества течности – 2-4 литра първите 24 ч, когато се
изхвърля 95% от поетата активност с продължаване до
края на престоя по 1-2 литра. Редовно къпане за отмиване на потта, 6-8 пъти уриниране за изпразване на
пикочния мехур и намаляване на дозите в яйчници и
тестиси, усилена евакуация на радиойод от слюнчените жлези чрез сиалогонни средства, очистителни медикаменти за чревния тракт.( 20)
СПЕКТ КТ с лечебна активност на 5-7 ден след по672

емането на активността. Това е много важен етап от
лечението, което всъщност стадира пациента и определя мишенния обем на РАЙБ (фиг. 12а, фиг 12в).

Фигура 12а. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при пациент с тиреоиден остатък

нито EMA са одобрили това приложение. В България
понастоящем няма регистрация на този препарат.

Фигура 12в. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при пациентка с шийни и медиастинални метастази
Отдавна съществуват доказателства, че сцинтиграфията преди радиойод лечение няма еквивалентна
чувствителност поради прилаганата по-ниската диагностична активност и предизвиква т.нар. ефект на
подтискане на ТSH (stunning), удължава периода на
микседем поради липса на хормонално лечение, допълнително облъчва организма (21-23).

Дозите за РАЙТ са значително по-високи от тези на
РАЙБ – над 3,7 GBq, като някои школи препоръчват
около 5,5 GBq единична активност. Тъй като лимфните и хематогенни метастази на ПК и ФК натрупват
от 10 до 100 пъти по-ниски дози йод-131, погълнатите
дози са изчислени, че достигнат с тази активност около 80 Gy (24). По-високи активности се понасят тежко с
поява на повръщане, което изхвърля активността преди да се е резорбирала (Т. Хаджиева от собствен опит).
Дозиметрично, исторически в литературата се препоръчва дозата в костния мозък да не надминава 2 Gy,
което рядко се прилага като метод(25). При персистиране на метастазите пациентите се оставят под наблюдение чрез динамиката на туморния маркер тиреоглобулин и образни методи. При възрастните няма препоръчителна горна граница за сумарната активност, но
съществува зависимост между сумарната активност и
честотата на пълна ремисия при хематогенни метастази (24). При сумарни активности под 7,4 GBq е отбелязана 48% пълна ремисия, при активности от 7,4-14,8 GBq
– 84%, при активности 14,8-22 GBq –100% (24).

Супресивна терапия с левотироксин. Назначаването
на левотироксин натриум следва да започне веднага
след СПЕКТ СТ изследването. АТА препоръчва първоначално да се поддържат стойности на ТSH 0,1-0,5
mU/L.(6) След оценка на ефекта от РАЙ чрез втория
СПЕКТ СТ 1 година след лечение, с постигане на пълен биохимичен и морфологичен рецидив, стойностите на ТSH се поддържат в интервала 0,5-2,0 mU/L (6).
При пациенти с висок риск и хематогени метастази в
процес на лечение и до 3 години ТSH следва да бъде
под 0,1 mU/L, при липса на противопоказания при
придружаващи заболявания.(6)
Радиойодтерапия
Терминът радиойодтерапия (РАЙТ) се отнася за въздействие върху остатъчен тумор, рецидив или хематогенни метастази като последващ радиойодаблацията
етап на лечение с йод-131. Съгласно (12) този термин
е прието да се нарича „лечение на известно заболяване“, което включва наличие на морфологична находка.
Това всъщност е синоним на радиойодтерапия, който,
по мое мнение, представлява въпрос от терминологично естество, а не се явява спор по същество, но който
доведе до неприемане от страна на АТА препоръките
от Европейската асоциация по нуклеарна медицина
(12)
. Прилагат се същите изисквания за медикаментозен
и диетичен режим, постигащ висок ТSH над 30 mU/L.
(Табл. 2 и 3). Счита се, че при лечение на персистиращи
туморни депозити не е удачно прилагане на рекомбинантен ТSH поради това, че ефектът му е краткотраен и радиойод се излъчва бързо от тялото, което не
е благоприятно за лечение на метастази (6,10-11). Има
противоречиви данни по този въпрос, но нито FDA,

Фигура 13. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при пациентка с костни метастази
Оценка на ефекта от лечението с йод-131.
Оценката на ефекта от лечението с йод-131 след РАЙБ
се извършва 10-12 м. след лечението (12). Този интервал постепенно исторически се увеличи от 6 месеца
на 10-12 м. поради радиобиологични причини – т.нар.
феномен на късна аблация (ТХ). Прилагат се следните
методи:
1. В условията на 4-седмично прекъсване или на прилагане на рекомбинантен ТТХ се изследват Тг, Тг АТ.
и ТТХ.
2. СПЕКТ СТ с 5 мКи на 48 час сканиране на цялото
тяло.
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3. Ехография на шията.

•

белодробна фиброза – 2% при наличие на макронодуларни метастази след високи сумарни активности (20);

•

радиогенни малигноми – рискът е отчетен при кумулативната активност от 3.0-8.9 GBq с повишен
относителен риск от 13.5% срещу 3.1%; P = .015 при
контролната група без РАЙТ (30). В наше изследване потвърдихме риска от вторична радиогенна
неоплазия при нискорискови карциноми, с което
за първи път в България приложихме принципът
АЛАРА в лъчелечението за отмяна на радиойодаблацията в тази рискова група( 31-32).

Съгласно АТА съществуват четири варианта за установяване на статуса на такъв пациент (6):
Отличен отговор – биохимичен и морфологичен контрол, установим чрез липса на натрупване на йод-131
СПЕКТ СТ; стойности на ТГ под ТSH супресия под 0,2
нг/мл, при негативни ТАТ или ТГ под 1 нг/мл под TSH
стимулация. Риск за рецидив 1-4%, риск за смърт под
1%. При тези случаи се приема наблюдение 1 път годишно и до 2.0 mU/L ТSH.
Непълен биохимичен отговор – липса на натрупване на йод-131 СПЕКТ СТ и/или стойности на ТГ при
ехография под ТSH супресия над 1 нг/мл, при негативни ТАТ или ТГ над 10 нг/мл под TSH стимулация
или нарастващи ТГ АТ в 30% се наблюдава спонтанно
постигане на пълен отговор. 20% получават пълен отговор след допълнително лечение; 20% развиват морфологично (структурно) заболяване. Риск за смърт
под 1%. ТSH – 0,1 –0.5 mU/L.
Морфологичен (структурен) непълен отговор – образ на структурно или функционално заболяване при
всякакъв Тг и ТГ ат 50-85 % имат туморна персистенция и налагат лечение. Леталитет 11% с локорегионална персистенция и 50% с далечни метастази. ТSH от
под 0,1 mU/L.
Неопределен отговор – тази категория е най-смущаваща. Минимално натрупване на СПЕКТ СТ, стойности на ТГ под ТSH супресия под 1 нг/мл или ТГ под
10 нг/мл под TSH стимулация при намаляващи или
нарастващи ТГ ат. Налага се проследяване с образни
методи. При позитивна динамика се включват други
образни методи, евент биопсия. ТSH следва да се поддържа в границите от 0,1-0.5 mU/L.
Ранни и късни лъчеви реакции при РАЙБ и РАЙТ.
При прилагане на ниски активности, съгласно проучванията ESTIMSBL и HILO, не се очакват лъчеви реакции. Изработен е редуциращ дозата подход за тяхното
минимизиране (Т Хаджиева)( 20).
•

остър сиалоадент – от 2-67% при активности
100–1300 мКи с линейна корелация със сумарната
активност. Само 2-5% развиват ксеростомия като
късно усложнение след 40-80 мКи (20,27);

•

радиационен тиреоидит при голям остатък и високи активности над 75мКи( 27);

•

радиоационен гастрит – гадене 5-67% при активности до 40-450 мКи; повръщане 1 % над 150 мКи
еднократна активност (20,27);

•

намаляване на левкоцити и тромбоцити при активности до 1040 мКи (27);

•

временна промяна във фертилитета (овариален и
тестикуларен), без наличие на трайна промяна в
итервала 30-1000 мКи (28);
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Перкутанно лъчелечение при папиларен, фоликуларен, Hurtle клетъчен и ниско диференциран карцином на щитовидната жлеза.
Прилагането на перкутанно ЛЛ (ПКЛЛ) при папиларен и фоликуларен рак на щитовидната жлеза се дебатира поради липсата на проспективни рандомизирани
проучвания (рядък тумор). Проспективно германско
проучване не успя да набере достатъчно болни и спря
на 26 случая (33).
Публикувани са ретроспективни проучвания, които
подчертават приноса му. Комитетът по ендокринна
хирургия към Американското дружество за лечение
на туморите на главата и шията предлага 4 препоръки
за локорегионален туморен контрол на тези карциноми, базирани на обзор на литературата и мненията на
експертите.(34)
Препоръка 1 (34). При пациенти с голям остатъчен тумор R2 резекция или с нерезектабилен тумор, с изключение на болни под 45 г. чийто тумори натрупват
радиойод. Това включва Т4 с обхващане на мускулите,
ларингеалния нерв, трахеята, ларинкса, хранопровода
и големите кръвоносни съдове. ПКЛЛ се практикува
като постоперативно, дефинитивно (при иноперабилни пациенти), при иноперабилен рецидив и палиативно (за намаляване на симптомите).
Следоперативно ПКЛЛ при Т4а. В тези случаи
по-често се наблюдава рецидив при високорисковите
групи – лоши хистологии (tall cell columnar cell G2-3)
(35)
и при пациенти, при които се налага голяма операция с резекция на трахея и ларинкс. Резултатите
при 214 болни са значително по-добри след ПКЛЛ в
сравнение само с операция – 10-годишната свободна
от локален рецидив преживяемост е 63 % в сравнение
с 24% само след операция (p < .001.3)( 33). Останалите
серии са малки, под 100 болни, с допълнително прилагане за лъче-химиотерапия. Тече рандомизирано проучване под ръководството на Memorial Sloan Catering
Hospital, стартирало през 2013 г., което приключи през
2020 г. с доксорубицин 10 mg седмично и доза от 70 Gy
(NCT01882816).
Следоперативно ПКЛЛ при Т4в – резултатите са
по-благоприятни след т.нар. shave (бръснеща) резекция на трахея, хранопровод, ларинкс, рекурентен нерв
поради остатъчен тумор (37). Корейско изследване вър-

ху 68 болни след бръснеща резекция на трахея показва
значително намаляване на рецидивите от 51% на 8 %
(p < .01).(37)

и високите канцерицидни дози. (Фиг. 14)

При пациенти под 45 (55) години при R1-R2 резекция
не се налага ПКЛЛ, а радиойодтерапия, която обикновено след РАЙБ последва РАЙТ(34).
Лъчетерапевтични обеми: (38)
При нерадикална операция GTV включва остатъчния
тумор и лимфните метастази. Общи дози 66-70 Gy с 2
Gy дневна фракция.
CTV 1 – тиреоидното ложе, трахеоезофагиална област
и лимфни басейни ниво VI до 60 Gy.
CTV 2 – нискорискови области със субклинично заболяване и неангажираните лимфни басейни от нива
II–V и VII – 54 Gy.
С оглед на евентуална спасителна операция и намаляване на лъчевите реакции в голям обем някои лъчетерапевти ограничават лъчелечението (собствен опит)
в областите само на тумора и лимфните метастази в
ниво VI. Останалите зони могат да бъдат третирани с
РАЙТ (Т. Хаджиева, личен опит).
Техника: Препоръчва се МИЛЛ поради наличие на
много околни органи под риск с нисък толеранс (гръбначен мозък, слюнчени жлези, хранопровод). Златен
стандарт за очертаване на обемите при остатъчен тумор е хибридна МРТ към виртуално симулиращ КТ.
Образното ръководене на ПКЛЛ (СВСТ) е от особена
важност поради големия обем околни органи под риск

Фигура 14. Разпределение на дозите при перкутанно
облъчване с отбелязване на дози в зони с висок риск
(червено и жълто) и нисък риск (зелено и синьо)
Дефинитивното ПКЛЛ и това при рецидив се извършва аналогично на следоперативното ПКЛЛ.
Препоръка 2 (34). ПКЛЛ не бива да се използва рутинно
след радикална операция на голям тумор. Обикновено микроскопското заболяване се контролира с РАЙБ
или РАЙТ.
Препоръка 3 (34). След радикална операция на голям
тумор ПКЛЛ може да се прилага при пациенти над 45
г., при които се очаква ниска степен на натупване на
радиойод и лош отговор от него (вж. по-горе).
Препоръка 4 (34). Наличието само на лимфни метастази не са индикация за ПКЛЛ, а подлежат на лимфна
дисекция. Обикновено, след екстракапсулна екстензия
на лимфогени метастази, РАЙТ е с много добър ефект.
Има единични публикации (вкл. и наш опит) за екстракраниална радиохирургия след многократни нерадикални шийни дисекции. (Фиг. 15)

Фигура 15. Екстраканиална радиохирургия на шийна дисекция
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Ранни лъчеви реакции и късна лъчева токсичност от
перкутано ЛЛ.
•

Наблюдават се следните ранни и късни реакции34:

•

мукозити – 20% 3-та степен;

•

дерматити 12% 3-та степен;

•

дисфагия – 17% 3-та степен;

•

перкутанна гастростома или назоезофагиална сонда 5% продължително време 17,18;

•

фиброза на шията – 3%;

•

персистиращ ларингеален оток 3%;

•

езофагиална и трахеална стеноза 2%.

Приложение на следоперативно перкутанно лъчелечение с радиойодтерапия.
Прилагането на радиойотерапия за повлияване на
тумора и неговите метастази е задължително от Т2Т4N1a-bM1. Няма данни от доказателствената медицина за последователността между двата метода.
Индивидуалният подход и локалната симптоматика
решава дали да се започне с ПКЛЛ. При нерадикална операция, особено с остатъчен нормален тиреоиден паренхим, проблем е постигане на стимулационни стойности на ТSH над 30 МЕ, без който РАЙТ е
неефективна.
Следоперативно ПКЛЛ и ЛХЛ или таргетна терапия.
Прилагането на доксорубицин с ЛЛ не постигна значително подобрение на ОП в сравнение със самостоятелното ПКЛЛ. През 2017 г. американската Food and
Drug Administration даде разрешение за прилагане на
lenvatinib, който демонстрира 18-месечно подобряване
на свободната от прогресия преживяемост 40. Общата
токсичност на киназните инхибитори обаче се наслагва с лъчевата токсичност като умора, намален апетит,
намаляване на тегло, гадене, стоматити и обрив, както
и обезпокоителна къса токсичност и на този етап се
препоръчва прилагане само в рамките на клинични
проучвания 34.
Заключение: Решение за ПКЛЛ следва да се приема
след мултидисциплинарно обсъждане.
Перкутанно лъчелечение при анапластичен карцином на щитовидната жлеза.
Анапластичният карцином на щитовидната жлеза
произлиза от фоликуларните клетки, рядко заболяване е и е едно от най-агресивните солидни тумори при
човека. Той се среща все по-рядко и представлява от
1 до 1.5 случая на 1 млн. население. Радикална операция рядко е възможна, освен в случаите с по-голяма
компонента от диференциран фоликуларен карцином (41-44). Химиотерапия с доксорубицин е с ниска
ефективност, а мултимодалното лечение с ЛХЛ има
известен успех при радикална операция и по-ниска
пролифератива активност. Повечето пациенти имат
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диспнея, поради компресия на трахеята или дисфагия,
до невъзможност за хранене, и се нуждаят от предварителни палиативни методи: трахеостома и перкутана
гастростома (11, 43).
Перкутанното ЛЛ самостоятелно не е ефективно и
не води до туморен контрол. Съществуват няколко
ретроспективни проучвания, включващи малък брой
пациенти до 30 годишна възраст с лъче-химиолечение
– доксорубицин и платина, или паклитаксел и хиперфракционирано лъчелечение два пъти дневно по 1,25
Gy до обща доза 46 Gy, като предоперативен подход,
създаващ възможност за резектабилност (41-42). Публикувани наскоро ретроспективни проучвания, проведени с МИЛЛ като най-високо технологично ЛЛ, показват, че при успешна операция (радикална) следоперативното ЛЛ оказва по-висок туморен контрол. Park
и сътр. прилагат средна доза в тумора при дефинитивно ЛЛ 67.1 Gy (от 43.5 до 74.8 Gy), с единична фракция средно 2.5 Gy (2.0-3.0 Gy). При следоперативно ЛЛ
дозата в туморното ложе е била 64.2 Gy (57.3-67.7 Gy)
с фракции от 2.0 до 2.7 Gy. Прилаган е едновременен
интегриран бууст с по-ниска доза в лимфните възли
– средно 48.9 Gy (35.4-60.4 Gy) с единична средна доза
от 1.8 Gy (1.6-2.2 Gy). Ниската ефективност на ПКЛЛ
се проявява в броя рецидиви при проследяване от 7,4
месеца – 78%(41). Подобни резултати докладват Lim и
сътр.(42,43) –средна свободна от прогресия преживяемост 3.1 месеца и ОП – 3.9 месеца, като при прилагане
на МИЛЛ тя е по-добра. И в двете проучвания, както и
в по стари от 2000 г., не се отчита полза от химиотерапия, провеждана едновременно с ЛЛ.(41-43)
Всъщност дилемата е дали да се провежда дори и палиативно ЛЛ или само симптоматични грижи, особено при нерезектабилни пациенти със смущения в гълтането и дишането (44). В литературата няма препоръчителни палиативни дози, тъй като често палиацията
утежнява оплакванията.
1. Перкутанно лъчелечение при медуларен карцином на щитовидната жлеза.
Рядко заболяване – 1-2% от всички карциноми на щитовидната жлеза. Произхожда от парафоликуларните
С-клетки (невроендокринни), в 75% е спорадичен, а в
останалите – фамилен като част от MEN 2 синдром.
Локалното ПКЛЛ при налични индикации не се различава от двете форми.
Логично е да се счита, че радиойдтерапията след тиреоидектомия не е показана. Понякога има смесени
форми – папиларно-медуларни, които се лекуват с
радиойодаблация и се следят двете компоненти по
двата различни алгоритъма. Следоперативното ПКЛЛ
има индикации, по-често като палиативно при голям
туморен остатък или рецидив при авансирал тумор(46).
Липсата на данни в литературата показва, че то е
обект на противоречия. Исторически МК е приет за
лъчерезистентен тумор. До 80- те години на миналия
век следоперативното ПКЛЛ се правеше рутинно, но
се оказа, че то затруднява спасителната операция при

рецидив.
Повечето ретроспективни проучвания на малки серии
болни (рядък тумор) са публикувани през 90-те г. на
миналия век. Те не показват разлика в преживяемостта със и без следоперативно ПКЛЛ. Опитът на клиниката в Майо за периода 1970-2000 г. върху 17 болни с
41 облъчвани лезии показва основно полза за палиативно ЛЛ на хематогени метастази (главно костни) (45).
Анализът SEER от 1998–2004 г. докладва липса на подобряване на ОП при пациенти с лимфни метастази от
следоперативно ПКЛЛ 46.
Следоперативно ПКЛЛ може да бъде предписано за голям остатъчен тумор след операция, но ползата трябва
да бъде оценена към токсичността. Консултация с хирург е наложителна, за да отхвърли възможна хирургична интервенция, която да бъде възпрепятствана от
постлъчевата фиброза (47).
При строго преценени индикации, 60–66 Gy е доза за
субклинично заболяване, а големите остатъчни тумори се нуждаят от 70 Gy и повече за постигане на туморен контрол. Следва да се планира с помощта на КТ,
МРТ и ПЕТ СТ и техника за МИЛЛ47.
С ниско ниво на препоръка се приема следните индикации за следоперативно ПКЛЛ на МК(47).
•

макроскопски и микроскопски остатъчен тумор;

•

екстратиреоидна инвазия;

•

обширни лимфни метастази;

•

риск от обструкция на дихателните пътища.

Необходимо е да се прецизират ползата и риска от
ранните лъчеви реакции и късната радиационна
токсичност.
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ПАПИЛАРЕН КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА
ЖЛЕЗА

дяване е наложително, тъй като туморът може да рецидивира десетилетия след първоначалното лечение (6).

АТА (Американската тиреоидна асоциация) публикува отделно ръководство поради важни различия в
клиничното поведение, молекулярни и патоморфологични разлики в сравнение с тези при възрастни, като
дефинира възрастта за детски тиреоиден карццином
до 18 години (1).

Целта на лечението при деца е да се осигури ниска
онкологична смъртност с възможно най-ниски странични последици.

Папиларният тироиден карцином е рядко заболяване
с отлична прогноза, но обикновено се диагностицира
в напреднал стадий при деца и се наблюдават по-често
рецидиви. Лимфогенни метастази се наблюдават в 4090% от пациентите на възраст от 5-15 години, в сравнение с възрастни – 20-50% 2.

2. Селективно прилагане на радиойодтерапия.

Хематогенните метастази са предимно в белия дроб и
се диагностицират в 20-30% при децата, в сравнение
с 2% при възрастните (3). Мултифокалността също се
наблюдава по-често, отколкото при възрастни пациенти – 40% (3).

Операция

При деца под 10 години има данни за по-висока честота на рецидиви и смъртност( 4). Други автори, обаче, не
докладват за такава разлика.(5)
Няма доказателства, че наличието на BRAF 600 мутации са свързани с по-висока биологична агресия при
деца.
АТА не счита, че тези пациенти следва да се класифицират в различни рискови групи, в сравнение с възрастните.
Поради ниската честота, няма провеждани рандомизирани проучвания. Дори и при възрастни, въпреки
десетократно по-високо разпространение, няма провеждани такива, поради ниския процент негативни
събития (рецидив и смъртност). В течение на няколко
десетилетия препоръките се променят. При децата се
акцентира върху страничните ефекти и доброто качество на живот, поради отлична преживяемост.
В общия случай се препоръчва тиреоидектомия и дисекция на хомолателания централен компартмент от
хирург с експертиза в тиреоидната хирургия, последвана от радиойодтерапия за остатъка на нормална или
остатъчна туморна тъкан. Продължителното просле-

Затова внимание следва да се обърне върху:
1. Пред и следоперативното стадиране;

Това води до извода, че лечението следва да се извършва от профилиран мултидисциплинарен екип, като
проследяването следва да е адекватно балансирано, а
не свръхагресивно (1).

АТА препоръчва тиреоидектомия за болшинството
пациенти. Проучванията показват повишена честота
на двустранни и мултифокални лезии (3). Дългосрочно
40-годишно сравнително проследяване при 215 деца,
лекувани с билобарна резекция, в сравнение с лобектомия, показват намаляване на рецидивите от 35 на
6% (7).
Централна шийна дисекция се препоръчва при тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) или клинични данни за екстратиреоидно разпространение и/или
локорегионални метастази въз основа на предоперативно и интраоперативно стадиране. Този подход е
свързан с намаляване на нуждата от втора операция
и повишаване на свободната от заболяване преживяемост (8).
В никакъв случай не се препоръчва екстирпация тип
‘berry picking’ а системна дисекция на съответния компартмент (1,8).
Препоръчителна е ТАБ на съмнителни латерални
шийни лимфни възли преди операция. Изследване на
тиреоглобулин (Tg), заедно с тиреоглобулинови антитела (Tg at) и washout от ТАБ, могат да подпомогнат
решението. Рутинна профилактична латерална шийна дисекция на нива III, IV, предно V и II не се препоръчва. При пациенти с доказани лимфни метастази
в латералните шийни басейни следва да се направи и

компартмент ориентирана шийна дисекция (9).
Постоперативно определяне на рискови групи (АТА 2015) 1
Таблица 4.
АТА детски
рискови групи
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Определение

Начално следоперативно стадиране

Цел за
TSH
mlU/L

Проследяване при липса на
болест

Детска
ниско-рискова
група

Тумор, ограничен в
ЩЖ с No/Nx или случайно открити при
операция малък брой
микроскопски лимфни
метастази N1а

Тиреоглобулин (Tg) с
Тg антитела

0,5-1.0

Ехография 6 месеца след
операция и един път годишно до 5 год. Тg под ТТХ
супресия всеки 3-6 м. до
2 години, после 1 път годишно

Детска умерена
(междинна)
рискова група

Екстензивни лимфогенни метастази N1а
или минимални N1в

Tg под стимулация на
TSH и диагностичен
йод-123 скен

0,1-0,5

Ехография 6 месеца след
операция и един път годишно до 5 год, после
по-рядко. Тg под ТТХ
супресия всеки 3-6 м. до
3 години, после 1 път годишно.
Стимулиран Tg и СПЕКТ
СТ една година след лечение със 131. Прекратяване
на НМ изследвания при
първи СПЕКТ СТ, ако Тg e
нисък.

Детска високорискова група

Екстратиреоиден ПК
и/или екстепрзивни
лимфогенни метастази
N1в и/или хематогенни
метастази

Tg под стимулация на
TSH и диагностичен
йод-123 скен и/или
следлечебен йод-131
СПЕКТ СТ

< 0.1

Ехография 6 месеца след
операция и 6-12 м. до 5 год,
после по-рядко.
Тg под ТТХ супресия всеки
3-6 м. до 3 години, после
1 път годишно. Стимулиран Tg и СПЕКТ СТ една
година след лечение със
131. Прекратяване на НМ
изследвания при първи
СПЕКТ СТ, ако Тg e нисък.

1. Оценка на нискорискова група при деца.
Доста условно се приема, че пациенти с рТ1-2N0, Nx или N1 микрометастази в малък брой лимфни възли имат
нисък риск от далечни метастази, но имат риск за локални рецидиви, особено ако не е направена хомолатерална
централна шийна дисекция.
2. Оценка на група с умерен риск при деца.
Наличие на обширно N1a или минимално N1b ангажиране при стадиране. Тези пациенти са с нисък риск за
хематогенни метастази (ХМ), но с риск за нерадикална дисекция и персистиращи шийни метастази. Влиянието
на микроскопската екстратиреоидна екстензия (pT3) при деца не е проучена и може да се отнесе към тази група.
3. Оценка на група с висок риск при деца.
Диагностициране на екстензивно N1b или сT4 с или без ХМ. Тези пациенти имат най-висок риск от персистенция, нерадикална операция и/или далечни метастази.
Адювантно лечение
Следоперативно стадиране се извършва на 3 мeсеца след операция. При пациенти в нискорискова група Tg с Tg ат
може да се изследват в условията TSH супресия. При останалите рискови групи тези изследвания се извършват в
условията на TSH стимулация (4-седмично прекъсване на левотироксин или прилагане на рекомбинантен TSH).
При пациентите, които имат първоначално индикации за радиойодаблация (РАЙ), окончателното стадиране се
извършва 5-7 дни след аплициране на лечебната активност чрез СПЕКТ СТ с терапевтична активност, която
носи повече информация от тази с ниска диагностична активност. АТА дори препоръчва СПЕКТ СТ с йод-123(1),
какъвто не се използва в България. Предвид риска от т.нар. „ефект на подтискане“ при провеждане на СПЕКТ
СТ с диагностична активност и липсата на йод-123, при налични индикации за лечение е доказано, че СПЕКТ СТ
с терапевтична активност показва реалната мишена на РАЙ и спестява диагностичната активност, особено при
деца (19-20).
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Лечение с йод-131
След публикацията на Seidlin и сътр. през 1946 г. за
успешно лечение на метастази с РАЙ при възрастни
пациенти, в лечебния протокол се включи рутинно лечение с РАЙ при високорисковите и при някои пациенти с умерен риск (10).
Доказано е, че лечението с РАЙ при млади хора подобрява свободната от заболяване преживяемост, но не
е доказано при малки тумори в I стадий. (11) Поради
това още в насоките на АТА от 2009 и NCCN 2013 г. се
предлага индивидуализирано прилагане на РАЙ при
пациенти под 45 г., с малки тумори и ограничен брой
лимфни метастази, поради нисък риск от рецидив и
риск от радиогенни тумори (12-13)..
Аргументите за универсално прилагане на РАЙ при
деца се базира на факта, че запазените остатъци от
нормална жлеза намаляват възможността за ранно
откриване на рецидив чрез Тg и/или диагностичен
СПЕКТ(14)
.
Аргументи против универсално прилагане на това лечение са ранните и късни лъчеви реакции(17-18), липсата на
основателни данни за ползата от рутинно прилагане
на РАЙ (16) и възможен риск от възникване на радиогенни малигноми (16-19).
Освен това, проучвания показват, че Тg може да стане
недетектируем след ТТ и без аплициране на РАЙ (16).
Показания за РАЙ при деца
•

Т3 и екстензивни N1a и/или N1b (1,13-14);

•

хематогенни метастази (1,13-14);

•

невъзможност за радикална операция, което за
деца е рядко срещано явление.

Подготовката за лечение включва медикаментозен и
диетичен режим, който не се различава от този на възрастните.
По време на лечението в активния блок се прилагат същите правила за максимално елиминиране на активността от тялото на пациента.
Лечебни активности
АТА не може да препоръча индивидуален подход за
определяне на лечебната активност, поради липса на
достатъчно данни от доказателствената медицина.
Въпреки това опитният в тази област експерт има,
макар и ограничена, практика с деца 19. Обикновено
пациентите са над 6-7 години и могат да се обслужват
сами. Използва се активност на кг тегло – 37-74 MBq
единична активност, със стремеж да не се превишава
сумарна активност от 11 GBq при поредни апликации.
При първата активност се използва емпиричен подход, а после при наличие на метастази активностите се
ограничават така, че да не достигат до 200 rad в костния мозък. При персистиране на метастазите поредният курс РАЙ се индивидуализира чрез наблюдение
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на динамиката на туморния маркер тиреоглобулин и
образни методи 1, 19-21.
Задължително на 5-7 ден се извършва СПЕКТ СТ с лечебната активност за визуализация на лечебната мишена (19-21)

Ранни и късни лъчеви реакции
Те не се различават от тези при възрастните, с изключение на ранното (до 1 час след приема) гадене и
повръщане при високи еднократни активности. Постпубертетните момчета следва да се посъветват за
спермена банка при риск от прилагане около и над ≥
400 mCi (14.8 GBq) (17). При препубертетните момчета
рискът от тестикуларни промени, свързани с бъдещо
възпроизводство, е по-малък (17). При момичетата в
детска възраст няма промени в яйчниците, свързани
с възпроизводство (18). Промените в хемопоезата са обратими и не налагат ограничения поради спонтанно
възстановяване (21). Честота на поредните апликации
РАЙ обикновено е след 1 година, при което настъпва
пълно възстановяване.
Страхът от радиогенни тумори при деца след лъчелечение е известен при перкутаннното лъчелечение.
При продължително проследяване над 25 г. при деца
Hay et al. описват само 2 пациенти, които загиват от
нетиреодните тумори години след радиойод – единият
от миелогенна левкоза след 80 mCi, другият от рак на
белия дроб след 200 mCi (21). Отсъстват данни за т.нар.
безопасна активност РАЙ, особено при деца. Обикновено препоръчителното ограничение е до 11 GBq (300
mCi), което е свързано по-скоро с бавния ефект от лечението, и при липса на симптоми (най-често) пациентите остават под наблюдение за изчакване на ефекта.
Нашият опит показва, че независимо от продължаващото натрупване в белите дробове, заболяването се
стабилизира и Тg продължава да намалява с годините,
докато стигне до ниско ниво(19). Неразумно е да продължава аплициране на активности след 11 GBq, очаквайки бързо пълно изчезване на натрупването в белите
дробове. Този феномен описахме в дисертационния
си труд и е свързано с т.нар. „радиобиологичен феномен на отложена късна аблация“ (19). Диференцираният
карцином на ЩЖ има редки митози (няколко в годината) и туморните клетки изчезват след години от края
на лечението, като бавна проява на увреждането в тяхната ДНК (19-20).
Проследяване
Оценка на ефекта след радиойодтерапия се извършва
по същите критерии като при възрастни.
•

Отличен отговор – биохимичен и морфологичен контрол, установим чрез липса на натрупване
на йод-131 СПЕКТ СТ; стойности на ТГ под ТSH
супресия под 0,2 нг/мл, при негативни ТАТ или ТГ
под 1 нг/мл под TSH стимулация. Риск за рецидив
1-4%, риск за смърт под 1%. При тези случаи се

приема наблюдение 1 път годишно и до 2.0 mU/L
ТSH.
•

Непълен биохимичен отговор – липса на натрупване на йод-131 СПЕКТ СТ и/или стойности на ТГ
при ехография под ТSH супресия над 1 нг/мл, при
негативни ТАТ или ТГ над 10 нг/мл под TSH стимулация или нарастващи ТГ АТ в 30% се наблюдава
спонтанно постигане на пълен отговор. 20% получават пълен отговор след допълнително лечение;
20% развиват морфологично (структурно) заболяване. Риск за смърт под 1%. ТSH 0,1 –0.5 mU/L.

•

Морфологичен (структурен) непълен отговор.
Образ на структурно или функционално заболяване при всякакъв Тг и ТГ ат 50-85 % имат туморна
персистенция и налагат лечение. Леталитет 11% с
локорегионална персистенция и 50% с далечни метастази. ТSH от под 0,1 mU/L.

•

Неопределен отговор – тази категория е най-смущаваща. Минимално натрупване на СПЕКТ СТ,
стойности на ТГ под ТSH супресия под 1 нг/мл или
ТГ под 10 нг/мл под TSH стимулация при намаляващи или нарастващи ТГ ат. Налага се проследяване с образни методи. При позитивна динамика
се включват други образни методи, евент биопсия.
ТSH следва да се поддържа от 0,1 до 0.5 mU/L.

Tg в отсъствие на Тg антитела е чувствителен туморен
маркер, както за пациентите, лекувани с РАЙ, така и за
тези, оставени под наблюдение след хирургия. Важно
е изследването да се прави в една лаборатория с т.нар.
immunometric assays (IMA) Повишаването на Тg и/или
Тg антитела е белег за туморна персистенция или метастази. Обратно, намаляването на Tg ат може да стане в рамките на три години и не бива да се приема за
единствен критерий за наличие на тумор 22.
Нисък Tg под TSH стимулация (под или равен на 10
нг/мл) е критерий за ремисия с висок шанс за пълно
оздравяване по време на проследяване 1. С течение на
годините Tg може да се изследва и в условия на TSH
супресия, ако вече има недетектируем Tg под стимулация 1. Изискванията не се различават от трите вида,
определени от АТА отговори на лечението (Табл.1.)
Основният образен метод за проследяване при деца,
както и при възрастни, е ултразвуковото изследване на
шията. Препоръчва се 6 месеца след операция и в интервал от 6-12 м. при пациенти с умерен и висок риск и
1 път годишно при пациенти с нисък риск. Проследяване след 5 години следва да бъде индивидуализирано
според риска. Оздравелите деца развиват т. нар. „психологически аспекти на антипривързаност (периодичен отказ) към доживотната терапия с левотироксин.
Тук следва да се обърне внимание и да се работи при
проследяване на тези пациенти.1
При пациенти, лекувани с РАЙ, стандарт е извършването на изследването с лечебната активност на 5-7
ден. Една година след това диагностичната СПЕКТ СТ
установява има ли морфологичен контрол, а Tg с Tg

антитела под TSH стимулация –биохимичен контрол.
Няма индикации за рутинни контролни нуклеарно
медицински изследвания при пациенти, нелекувани с
РАЙ, както и рутинни такива след първото диагностично нуклеарно медицинско негативно изследване (1).
Ехография на шията и Tg с Tg ат е напълно чувствителен алгоритъм, с честота в зависимост от риска. При
деца, лекувани за хематогенни метастази с РАЙ, следва да се вземе предвид радиобиологичният феномен
на късна аблация, описан по-горе. Препоръката е 2 години след лечение да се направи диагностичен СПЕКТ
СТ за оценка на ефекта (1,19-20). Това е доста трудно да
се спази поради притеснения на родителите, но всяка
допълнителна активност излишно увеличава лъчевото
натоварване на децата.
Рецидивите при детския папиларен карцином се наблюдават в 30% от случаите, обикновено до 7 година.
Наблюдавани са и късни рецидиви – 20-40 години след
лечение (25). От психологическа гледна точка интензитетът на проследяването следва да се намали, особено
при пациенти с пълен биохимичен и структурен контрол. АТА не уточнява терминът „по-рядко след 5- та
година при ниско рисковите пациенти“ (1).
I. Роля на супресивната TSH терапия в детска възраст.
Известно е, че при възрастни пациенти във високорискова група, АТА препоръчва нива на TSH супресия под 0,1 мU/l при туморна персистенция. При деца
този въпрос следва да се обсъди в контекста на полза
и риск. За съжаление рискът от супресия на TSH не е
проучен при деца. Ако се направи аналогия с хипертиреоидизъм при деца, потенциалният риск включва
акселерация на растежа, напреднала костна възраст,
ранен пубертет, намаляване на минералното костно
съдържимо, тахиаритмия и др (23).
АТА препоръчва лечението с левотироксин да се предписва съобразно АТА рисковите групи при деца. При
морфологичен и биохимичен контрол TSH трябва да
се подържа в нормални стойности. При неопределен
статус, без доказване на морфологична персистенция,
TSH може да се поддържа в рамките на 0,1-0,5 мU/l.
При лечение на персистиращо заболяване TSH да се
подържа в супресирани нива (1).
II. Поведение при персистиращ или рецидивиращ
диференциран тиреоиден карцином
Поведението при наличие на структурно заболяване
следва да бъде съобразено с мястото на неговата поява – шийни метастази и/или хематогенни (обикновено
белодробни). При операбилност на лезии над 1 см се
предпочита хирургия вместо РАЙ (1,24). При лимфогенни метастази под 1 см, предвид бавния ход на заболяването, остава ехографско и Tg с Tg ат проследяване.
Операция следва да се направи само от експерт в тиреоидната хирургия (1, 24). При белодробни метастази,
натрупващи радиойод, лечението следва да се дирижира от тяхното наличие (1,10).
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При оперирани лимфни метастази е необходимо следоперативно рестадиране за преценка необходимостта от адювантна радиойодтерапия, особено ако такава
не е проведена преди.
III. Лечение на пациенти с белодробни метастази
Повечето белодробни метастази при деца имат характер на микронодуларни лезии, натрупват успешно радиойод и се лекуват успешно с контрол или стациониране на заболяването и с ниска смъртност. (15, 19, 25)
Както бе многократно споменато, оптималната честота
на лечебните фракции и общата доза не са определени.
Характерно е, че ефектът от лечението при деца следва
да се оценява до 15-18 месеца, както и бавното намаляване нивото на Tg. Има потвърждение в литературата
и от нашите собствени резултати, че Tg продължава
да спада години след прекратяване на лечението (19, 26).
Исторически децата с белодробни метастази са били
лекувани агресивно с много високи дози и не е ясно
как те биха отговорили на по-ниско агресивен подход (по-ранно прекратяване на лечението с радиойод,
който се постулира в последното десетилетие). Собствените ни резултати, като и литературните данни, показват, че ефектът на пълен контрол настъпва години
след последната лечебна активност и постигането на
ниски стойности на Tg. Затова недетектируемо ниво
на Tg не може да бъде критерий за постигане на пълен
ефект, както се приема при възрастни (1,19). (Фиг. 15).
Ние препоръчваме и удължаване на интервала между
фракциите, което има своята радиобиологична мотивация за ефект и за пълно възстановяване на детската
хемопоеза. Контролирането на Tg и Tg ат също следва
да се прави поне 12 м. след лечението, тъй като трябва
да се изключи временно повишаване поради туморна
деструкция (19,26). При образни данни за прогресия на
метастазите и предишен негативен постперапевтичен
СПЕКТ СТ, оценката дали това са ненатрупващи радиойод белодробни метастази, подлежащи на друго
лечение, следва да се вземе при продължително наблюдение под TSH супресия.

от Doxorubicin с или без цистплатина или interferon-α
е схемата, одобрена от Food and Drug Administration
(FDA), обикновено е неефективна (27).
Поради това, че ДКЩЖ може да остане като стабилизирано заболяване, трудно е да се дефинира ДКЩЖ
рефрактерен на йод (1).
Съществуват единични случаи на лечение със сорафениб или левантиниб (1).
Тъй като повечето деца са с асимптоматично и непрогресиращо рефрактерно на йод-131 заболяване, препоръките на АТА са за проследяване под TSH супресия.
Системното лечение при деца остава недостатъчно
изследвано и определено. В редки случаи то трябва да
бъде преценено, предписвано и провеждано от строго
профилирани експерти, поради токсичността на тирозин-киназните инхибитори.
Фоликуларен карцином на щитовидната жлеза в
детска възраст
Фоликуларен карцином на щитовидната жлеза в детска възраст е рядко заболяване. Поради това строги
правила не са изработени (1). Пациенти с васкуларна
инвазия в над 3 кръвоносни съда, далечни метастази
и/или тумор над 4 см подлежат на тиреоидектомия,
следоперативно стадиране за оценка на рискови групи
и радиойодтерапия (1).
Минимално инвазивен ФКЩЖ под 4 см с или без минимална (под 3 кръвоносни съда) васкуларна инвазия
следва да се лекува индивидуализирано, при което
АТА счита, че лобектомията е достатъчна (1). Детският ФКЩЖ е различен от папиларния. Той е по-малко
агресивен и се диагностицира в по-ранен стадий, развива по-рядко хематогенни метастази и има ниска честота на рецидиви (1).
Лечението е съобразно АТА рисковите групи при деца,
като разделянето на хистологично минимално инвазивен и широко инвазивен има голямо значение (1).

При дифузно натрупване в БМ съществува риск от
радиационна пулмофиброза. Препоръчват се периодични белодробни функционални тестове и вземане
на решение за периодичността на РАЙ (1).

При тези деца трябва да се направи генетична консултация и тестуване на PTEN мутация, особено при деца
с макроцефалия или фамилен PTEN хамартром синдром (1).

След пълен клиничен и биохимичен отговор, при повишаване на Tg, подходящото изследване е диагностичен СПЕКТ СТ с йод-131 и Tg с Tg ат под стимулиран
TSH.

Заключение:

Поведение при деца с прогресия на белодробни метастази, които са престанали да натрупват йод-131
или не отговарят на лечението.
Много рядко деца с ДКЩЖ развиват прогресивно заболяване и дори заплашващо живота състояние, което
е нерезектабилен тумор и/или резистентно на радиойодлечение1. В тези случаи е показано системно лечение (1). За съжаление, при децата няма клинични проучвания с ДКЩЖ, рефрактерен на йод. Комбинация
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Поради липса на рандомизирани проучвания както за
възрастни, но особено и за деца, съществува практика,
която не може да бъде базирана на доказателствената
медицина (1). Между експертите продължава да се дискутират: общата активност при деца с белодробни метастази, прилагането на таргетна терапия, при макар
и редки агресивни ненатупващи йод-131 състояния,
риск от вторичен малигном, дълготрайните психологически проблеми върху пациент и близки при доживотно проследяване и др.
Най-важното е лекуване на децата при лекар с дългогодишна и профилирана експертиза.

Лечение при медуларен карцином в детска възраст
Болшинството случаи при деца са с наследствен медуларен карцином (МК), който се открива при генетично
изследване на семействата. МК рядко е спорадичен и
е част от синдрома на множествена ендокринна неоплазия MEN 2A и MEN 2B, в резултат от доминантно
наследявана de novo активирана мутация в RET протоонкогена, който кодира RET рецептора на тирозин
киназата. (31).
Предиктивното генетично тестване за RET мутации
позволява ранна диагностика на наследствения MEN
с-н и профилактична тиреоидектомия (32).
Възрастта, на която да се прилага този подход, зависи от генотипа, измерване на серумния калцитонин и
ехографията (33).

3. Hung W., Sarlis N.J. Current controversies in the management of pediatric patients with well-differentiated nonmedullary thyroid cancer: a review. Thyroid 2002, 12:683–702.
4. Schlumberger M., De Vathaire F., Travagli J.P., Vassal G.,
Lemerle J. еt al. Differentiated thyroid carcinoma in childhood: long term follow-up of 72 patients. J Clin Endocrinol
Metab 1987 65:1088–1094.
5. Machens A., Lorenz K., Nguyen Thanh P. еt al. Papillary
thyroid cancer in children and adolescents does not differ
in growth pattern and metastatic behavior. J Pediatr 2010,
157:648–652.
6. S. Rivkees, E.L. Mazzaferri, F. Verburg, C Reiners, M. Luster et al. The Treatment of Differentiated Thyroid Cancer in
Children: Emphasis on Surgical Approach and Radioactive
Iodine Therapy Endocrine Reviews 2011, 32: 798–826.

МТК обикновено е първата изява на MEN 2A и по-често е в ранна детска възраст (преди 2-6 година) (34). Той
се придружава от двустранен феохромоцитом и множествени тумори на парафоликуларните жлези. MEN
2B е около 10% от двата симптома(34). Характеризира се с
ранен МК, феохромоцитом и гастроинтезтинални мукозни ганглионевроми и астеничен марфаноизен хабитус (34).

7. Popovtzer A., Shpitzer T., Bahar G. еt al. Thyroid cancer
in children: management and outcome experience of a referral center. Otolaryngol Head Neck Surg 2006, 135:581-584

АТА през 2015 г. класифицира мутациите по модел, базиран на генофенотипни корелации, които степенуват
различните мутации в рискови нива за развитие на агресивен МК от A до D (33).

9. Jarzab B., Handkiewicz D., Wloch J. еt al. Multivariate
analysis of prognostic factors for differentiated thyroid carcinoma in children. European journal of nuclear medicine
2000 27:833-841.

Стандартното лечение налага тотална тиреоидектомия (ТТ) и дисекция на централния компартмент (33).
Случаи с диагностицирана RET мутация, при които не
е направена ТТ, ежегодно се изследват за калцитонин
(КЦТ) и при повишени стойности се извършва ТТ.
Скринингът с КЦТ започва от 6-месечна възраст при
деца с MEN 2B и от 3-5 годишна възраст при деца с
MEN 2A или фамилен МК. Следва проследяване за рецидив и за откриване на феохромоцитом и хиперпаратиреоидизъм. Назначава се субституираща терапия 35.

10. Seidlin S.M., Marinelli L.D., Oshry E. 1946 Radioactive
iodine therapy; effect on functioning metastases of adenocarcinoma of the thyroid. J Am Med Assoc 132:838-847.

Освен операция, другите видове лечения (лъчелечение, цитотоксична химиотерапия) не са подходящи за
медуларния карцином (32, 34).
При лечението на напреднали случаи на МК следва да
се обсъжда лечение с тирозин-киназни инхибитори. В
I/II фаза на РП с vandetanib при деца с МК се установи
само 47% отговор на лечението със същите странични
ефекти като при възрастни.(35)
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА МЕДИКАМЕНТОЗНАТА ТЕРАПИЯ НА КАРЦИНОМА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА:
TSH, заедно с ACTH и гонадотропните хормони (FSH
и LH), сe секретират от предния дял на хипофизата.
Най-общо те се наричат “trophic hormones” и стимулират ефектите на другите ендокринни жлези. TSH може
да стимулира растежа на клетките, които произхождат
от епитела на тиреоидните фоликули, като употребата
на levothyroxine (Т4) цели именно поддържане на ниски нива на TSH и се приема за оптимална в терапията
на пациенти с папиларен, фоликуларен или Hürthle
cell carcinoma.
НЛР: дозите на T4, които супресират серумното TSH
до под 0.1 mU/L, също се свързват с изтъняване на
костите (естроген-дефицитен тип при жените) и висок риск от предсърдно мъждене (при по-възрастни
мъже).
Дефиниция: Обикновено туморът се приема за отговарящ на терапията с радиойод, ако при проследяване
чрез сцинтиграфия с йод-123 или в ниска доза йод-131
(1-3 mCi) при целотелесни образни изследвания, направени 6-12 месеца след йод-131 лечението, актуалното състояние е за негативно заболяване или с данни
за намаляване на включването, в сравнение с изследванията преди лечението. Друг белег за отговор към
йод-131 терапията е допълнителната оценка за промяна в обема на известните концентриращи йод лезии
чрез KT/MRI и чрез намаляване на нестимулираните
или стимулираните тироглобулинови нива.
Еволюция на добре диференцирания карцином на щитовидната жлеза:
Тигоглобулинът (ТГ) е протеин, продуциран от нормалните клетки на щитовидната жлеза, доброкачествените щитовидни нодилу и добре диференцирания
карцином. Когато всички нормални тъкани на щитовидната жлеза са били оперативно отстранени и
впоследствие аблирани чрез радиойод, остатъчен ТГ
предполага наличието на метастатичен карцином на
щитовидната жлеза. Поради това ТГ е важен туморен
маркер при добре диференцирания карцином на щитовидната жлеза. Метастатични тумори, които ясно се
оцветяват за ТГ, са с произход от щитовидната жлеза (факт, който може да е полезен при уточняване на
произхода на някои аденокарциноми). Чрез серумната
концентрация на ТГ не може да се разграничат доброкачествени от злокачествени нодули на щитовидната
жлеза. Освобождаването на ТГ става чрез стимул от
TSH по механизма на отрицателната обратна връзка.
При търсене на причина за некореспондиращо покачващ се серумен ТГ, най-информативно е да се измери
нивото му, когато TSH е увеличен. Измерването на
серумния ТГ в комбинация с радиойод скенера дават
оптимална информация за наличието на остатъчно заболяване, но е важно да се има предвид, че увеличеният серумен ТГ може да персистира за няколко месеца
след операцията на щитовидната жлеза. Не е възмож-

но достоверно измерване на серумен ТГ при наличие
на anti-thyroglobulin antibodies, което се наблюдава
при близо 30% от пациентите с диференциран карцином на щитовидната жлеза. Следователно, рутинно
при измерване на ТГ е необходимо и изследване на
antithyroglobulin antibodies. Изчезването на тези антитела с времето се приема са добра прогностична характеристика и предполага липсата на остатъчен тумор.
Тироглобулин (Tg) и anti-Tg антитела се изследват
6-12 седмици след операцията (тотална тиреоидектомия), тогава се получават базовите следоперативни нива.
Когато се обмисля започване на терапия с ТКИ при локално рецидивирал, неоперабилен и метастатичен МК
и рефрактерен на радиоактивен йод, диференциран
карцином на щитовидната жлеза е важно следното:
1. Терапията с ТКИ може да доведе до подобряване на
периода, свободен от прогресия, а не излекуване.
2. Очаква се от нея да има НЛР, които ще имат значителен ефект върху качеството на живот на пациентите.
3. Естественият ход на медуларния и диференцирания
карцином е много различен при всеки отделен случай
с индивидуална скорост на прогресия на заболяването
(прогресия в рамките на няколко месеца, или пациенти със стабилно заболяване и едва след години – с
прогресия). Именно този темп на прогресия определя
лечебните избори (NCCN).
Пилотно проучване демонстрира, че таргетирайки
MAP киназния сигнален път чрез МЕК инхибитор
(selumetinib) сигнификантно се увеличава ефективността на RAI терапията при пациенти, които са
били преди това рефрактерни. (NCCN, Selumetinibenhanced radioiodine uptake in advanced thyroid cancer,
Alan L Ho)
Системна терапия може да бъде обсъждана при тумори, които:
– не са хирургично резектабилни;
– не отговарят на терапия с йод-131 или са вече рефрактерни;
– не могат да се контролират чрез ЛЛ или друг вид
локална терапия;
– клинично имат сигнификантна структурна прогресия на заболяването през последните 6-12 месеца.
По данни на NCCN от провежданите клинични проучвания от терапията с киназните инхибитори се очаква
клинична полза (PR, SD) при 50-60% от пациентите, с
продължителност обикновено около 12-24 месеца.
Тежките и понякога фатални НЛР на киназните инхибитори включват: кървене, хипертония, инсулт,
чернодробна токсичност, но повечето НЛР могат да
се овладеят и са обратими с прекъсване на приема на
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медикамента, понякога се налага и модификация на
дозата (dose reduction).
Профилирано лечение на карциномите на щитовидната жлеза спрямо хистологичния вид
I. Добре диференцирани карциноми с произход от
фоликуларните клетки на щитовидната жлеза:
Излагането на външна радиация в детска възраст
предразполага към бъдещо развитие на добре диференциран карцином на щитовидната жлеза – папиларен или фоликуларен. Тези тумори са сериозен
проблем за населението в областите около Чернобил
в годините след ядрения инцидент през 1986 г. Добре
диференцираният карцином на щитовидната жлеза
понякога е фамилен и може да е част от генетични нарушения, предразполагащи към полипоза.
ПК се свързва със следните генетични нарушения:
• Familial polyposis;
• Gardner syndrome;
• Turcot syndrome;
• Familial papillary carcinoma.
ФК се свързва със следното генетично нарушение:
• Cowden syndrome (PTEN gene mutation).
1. Папиларният карцином на щитовидната жлеза
(ПК) е най-честият карцином на щитовидната жлеза, който съставлява 80-85% от туморите в районите
без йоден дефицит. Папиларният микрокарцином на
щитовидната жлеза се дефинира като тумор < 10 мм
в диаметър и се доказва при 10-20% от аутопсиите и
най-общо няма клинични последствия, възможна е
лобектомия.
Доказва се мутация в 10-40% от ПК, която води до
формиране на онкоген ret/PTC и може да е начално събитие в малигнената клетъчна трансформация. Нови
данни предполагат, че BRAF генът е мутирал в 35–50%
от случаите на ПК.
Клинична изява: най-често е асимптомна маса на врата, като нодул на щитовидната жлеза или увеличен
лимфен възел (ЛВ). Често метастазира в ЛВ, но тези
метастази не повлияват неблагоприятно прогнозата,
както е при по-агресивните тумори, с изключение, вероятно, при по-възрастните пациенти. ПК трябва да
се подозира при наличие на кистична дегенерация на
шийни ЛВ. Обикновено той е унилатерален при преглед, но е възможно микроскопско контралатерално
заболяване.
Стадиране и прогноза
Най-общо по-младите пациенти с по-малки, неинвазивни тумори имат най-добра прогноза.
Прогнозата е значително по-лоша при наличие на
следните фактори:
• extrathyroidal extension, дефинира се като туморен
растеж в околните тъкани;

688

• пациент над 55 години;
• тумор > 4 см в диаметър;
• наличие на далечни метастази (бели дробове, кости,
мозък, и др.).
В 85% от случаите ПК е в групата с благоприятна прогноза. Но в 10-30% ПК рецидивира, включително и
при тези с благоприятна прогноза. Най-честото място
на рецидив са ипсилатералните шийни ЛВ.
Терапията се провежда от мултидисциплинарен
екип с опит в областта на терапия на ПК и ФК:
Хирургия – интервенцията на 1-ви избор (само не и
при най-малките ПК) е билатерална тотална или почти
тотална тиреоидектомия с подходяща лимфна дисекция. Хирургичните усложнения включват унилатерална или много рядко билатерална парализа на гласна
връзка и преходен или постоянен хипопаратиреоидизъм. За тумори >1 см в диаметър или с мултифокално
заболяване, ако първоначалната интервенция е била
лобектомия, е необходимо да се извърши завършваща
тиреоидектомия (completion thyroidectomy), поради
билатералния злокачествен характер.
След лобектомия, поради ФК, при който цитологията
е била „подозрителна“, терапевтичните възможности
включват Т4 супресивна терапия за тумори, диагностицирани с капсулна инвазия, само до извършване
на завършваща тиреоидектомия или аблация на щитовидния лоб с радиойод при по-агресивните тумори.
Индикации за радиойод аблация след тиреоидитектомия при диференцираните карциноми на щитовидната жлеза най-общо са наличието на радиойод каптиращо заболяване, като аблацията се препоръчва за
високорискови пациенти с наличие на макроскопски
extrathyroidal extension и известни далечни метастази.
Радиойод терапията с йод-131 е основната терапия
при метастатичен, добре диференциран карцином на
щитовидната жлеза. Употребата на радиойод може да
изглежда парадоксална, тъй като повечето добре диференцирани карциноми на щитовидната жлеза са
изобразявани като „студени възли (cold)“ при радиоизотопното изследване. Но тези тумори обикновено
експресират TSH рецептори и могат да бъдат стимулирани да концентрират йод, когато серумното ниво
на TSH е достатъчно увеличено. Висок серумен TSH
може да бъде постигнат чрез временно прекъсване на
T4 за 4-6 седмици или чрез приложение на rhTSH. Назначава се и ниска на йод диета (за 1-2 седмици) с оглед
максимално висок радиойод uptake. Базираните на йод
контрасти, както и амиодарон, също трябва да се избягват за няколко месеца преди радиойод терапията.
За съжаление не всички добре диференцирани карциноми на щитовидната жлеза концентрират радиойод и
около 30% от тях с метастази ще имат негативни скенери след приложението на високи дози радиойод.
Радиойод (йод-131) терапията обикновено се приема

за безопасна и ефективна. Жените не трябва да са бременни по време на лечението и се съветват да избягват
забременяване през следващата 1 година след лечението. Най-честите токсичности са: сиаладенит, възпаление, обхващащо паротидната или другите слюнчени
жлези, което може да доведе до перманентно суха уста
или рецидивиращи епизоди на болезнено подуване на
слюнчените жлези.

– продължава се супресивната терапия на TSH с
levothyroxine;

Възможна е стриктура до степен на блок на слъзния
канал.

– пълно стадиране – вкл. изключване на мозъчни
метастази;

Рядко може да се наблюдава перманентен хипогонадизъм, освен ако радиойодът не се концентрира в тазови
метастази близо до гонадите.

– при възможност за резекция на далечни метастази и/или EBRT (ЛЛ) при подходящи метастатични лезии;

Метастазите от карцинома на щитовидната жлеза,
конкретно тези, ангажиращи мозъка и гръбначния
мозък, могат да нараснат, стимулирани от TSH, с потенциално животозастрашаващи последици. Поради
това тези лезии трябва се идентифицират преди T4
прекъсването. Наличието на такъв тип лезии може да
бъде подозрително, когато серумният ТГ е изключително (драматично) увеличен по време на TSH супресията; в такъв случай трябва да се извършат CT или
MRI на мозъка и гръбначния мозък.

– възможно е и да се приложи мониториране на
заболяването при асимптоматични пациенти с
индолентно заболяване, стига да нямат мозъчни
метастази. При тази пациентска група не бива да
се бърза с терапия с ТКИ, без да е налице категорична прогресия на заболяването. Много често
тези пациенти са със стационирано или бавно нарастващо индолентно заболяване;

Терапията с T4 е необходима за всички пациенти след
тотална тиреоидектомия. T4 терапията се назначава
и с оглед превенция на туморен рецидив след хирургично отстраняване при добре диференцираните щитовидни карциноми, тъй като се приема, че TSH стимулира туморния растеж и развитието на рецидиви,
докато супресивната TSH терапия се приема, че инхибира растежа и превантира туморния рецидив.
При щитовиден карцином в напреднал стадий е обичайно да се използва най-ниската доза T4, която може
да потисне серумното TSH ниво до по-малко от 0.1
mU/L, и за предпочитане под 0.01 mU/L. Обсъжда се
дали пълната TSH супресия е необходима при всички
пациенти с по-малко агресивно заболяване, с по-нисък стадий ПК и ФК. При такива пациенти серумното
TSH често се препоръчва да е напълно супресирано
за първите няколко години след диагнозата. За пациентите без данни за заболяване, субнормално, но не
напълно супресирано серумно TSH ниво, е допустима
последваща цел.
Хирургична резекция на симптоматични лезии трябва
да се извърши при всяка възможност, дори при наличие на далечни метастази.
EBRT (External-beam radiation) също е ефективна при
локализирани симптоматични лезии, конкретно инвазивни лезии на врата и неоперабилни костни метастази.
Лекарствена терапия на папиларния карцином на щитовидната жлеза:
При структурно персистиращ рецидивирал, авансирал и/или метастатично заболяване, което не подлежи
на RAI терапия:

– при авансирало заболяване, при прогресията му
или заплашващо заболяване, се препоръчва геннотипиране (генно изследване) с цел установяване на actionable мутации (вкл. ALK, NTRK, RET
gene fusion, dMMR DNA, MSI, TMB);

– Best Supportive Care (BSC);
– възможни таргетни агенти за лечение на локално рецидивирал, авансирал и/или метастатичен
диференциран карцином на щитовидната жлеза,
който не подлежи на RAI терапия:
1. Lenvatinib или sorafenib при прогресия на заболяването и/или симптоматично заболяване (решението е
индивидуализирано според вероятността за отговор и
коморбидност).
2. Larotrectinib или entrectinib при пациенти с NTRK
gene fusion (+) тумори.
3. Selpercatinib или pralsetinib при пациенти с RETfusion (+) тумори.
4. Pembrolizumab при пациенти с TMB-high (дефинира
се като ≥10 mutations/megabase).
Цитотоксичната ХТ има минимална ефикасност по
данни от малки проучвания.
Специални случаи на терапия на папиларен метастатичен карцином, неподлежащ на терапия с RAI:
1. Костни метастази (важно е да се уточни, че се използват тези подходи, ако е налице резистентност към RAI
и прогресия на заболяването, тъй като при някои пациенти с RAI терапия е терапевтична възможност при
костни метастази и RAI – чувствително заболяване):
– хирургична палиация и/или ЛЛ или друга локална терапия (алкохолна аблация – с етанол, криоаблация, RFA), когато са симптоматични или
асимптоматични. Емболицазия преди хирургичната резекция на костната метастаза трябва да
се има предвид с оглед намаляване на риска от
кървене;

689

– да се има предвид емболизация или други интервенционални процедури като алтернатива на
хирургичната резекция/ЛЛ при избрани случаи;
– обмисляне и.в. бифосфонат/denosumab (със
стриктно проследяване на нивото на калция, тъй
като тези медикаменти е възможно да доведат до
тежка хипокалциемия, а пациентите с хипопаратиреоидизъм и дефицит на витамин Д са в увеличен риск от хипокалциемии). Прекратяването
на терапията с denosumab може да доведе до развитие на rebound феномен с изява на атипични
вертебрални фрактури;
– мониториране на заболяването може да е подходящо при асимптоматични пациенти с индолентно заболяване;
– да се обмисли системна терапия с по-горните медикаменти;
– Best Supportive Care (BSC).
2. Мозъчни метастази:
– при единични лезии – възможност са неврохирургична резекция или стереотактична радиохирургия;
– при множествени лезии – прибягва се към ЛЛ,
вкл. WBRT или стереотактична радиохирургия,
и/или резекция в избрани случаи;
– използване на системна терапия – същите 4-ри
групи. Но TKI трябва да се ползва с изключително внимание при терапията на преди това нелекувани мозъчни метастази с оглед риск от кървене;
– BSC.
Фоликуларният карцином на щитовидната жлеза
(ФК) е вторият по честота тумор, обхващащ около
10% от туморите на щитовидната жлеза в районите
без йоден дефицит, но с много по-висок процент на
разпространение в областите с йоден дефицит, където
големите нодуларни гуши са ендемични.
Диагностицирането на ФК или на Hurthle cell карцинома (=HCC) изисква наличие на съдова или капсулна инвазия, които не могат да бъдат определени чрез
FNA. ФК рядко е билатерален.
HCC още се нарича oxyphilic, oncocytic, или follicular
carcinoma with/of oncocytic type.
Клинична картина: най-често е асимптоматичен нодул
на щитовидната жлеза, но далечно метастатично заболяване също може да бъде първата му изява. Обемно
метастатично заболяване от ФК понякога води до хипертиреоидизъм, но не е чест.
– продължава се супресивната терапия на TSH с
levothyroxine при терапията на тези диференцирани тумори.
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Минимално инвазивен фоликуларен и HCC карцином
на щитовидната жлеза се характеризира с инкапсулиран тумор с микроскопска инвазия на капсулата и без
съдова инвазия.
При каптиране на йода се прилага RAI следоперативно, преценява се нужда от ЛЛ при заболяване, застрашаващо жизненоважни структури.
При подозрение за рецидив/макроскопски далечно
метастазиране се провежда рестадиране – КТ или MRI
с i.v. контраст, за да не се пропусне момента на приложение на потенциални алтернативни терапии (като
хирургична резекция и/или ЛЛ), да се превантира
инвазия/компресия на жизненоважни структури или
патологична фрактура като резултат от прогресия на
заболяването или TSH стимулацията.
Мнозинството от HCC не каптират йод, конкретно
случаите с висок риск, които имат негативни йод-123/
йод-131 образи. Негативно образно изследване след
терапията, особено извършено без SPECT, е много вероятно да пропусне далечна структурна дисеминация.
Ако Tg е висок и/или от патологичния резултат имаме
данни за висок риск, е показан FDG-PET скенер.
Костни метастази от ПК или ФК са винаги литични,
рядко водят до хиперкалциемия и могат да бъдат пропуснати при радионуклидно изследване с 99Tc bone
scan. Когато се подозират, трябва да се назначат обикновени рентгенографии, CT или MRI.
Белодробните метастази от ПК или ФК често остават
безсимптомни за много години, въпреки туморния
растеж. При последващите терапевтични решения
трябва да се има предвид тази характерна особеност.
Прогноза: поведението на ФК варира от индолентно
до изключително злокачествено. Разпространението
на заболяването е обикновено по кръвен път до белите
дробове и костите и рядко до мозъка и черния дроб, не
са характерни метастазите в ЛВ.
Прогнозата при ФК е отлична, когато се диагностицира само с капсулна инвазия, и по-лоша – с по-големи
участъци на съдова инвазия.
Ниско диференцираните ФК (insular, solid or trabecular) имат лоша прогноза с 10-годишна преживяемост
по-малко от 50%.
II. Медуларен карцином (MK) на щитовидната жлеза:
МК е невроендокринен тумор, произхождащ от парафоликуларните клетки (С-клетките или калцитонин
продуциращите клетки). Обхваща около 4 % от карциномите на щитовидната жлеза. Има предположения,
че хиперплазия на С-клетките е прекурсор на МК.
Клетките на МК са плеоморфни и с вретеновидна форма, възможно е да се объркат с различни други неоплазми, като недиференциран карцином на щитовидната жлеза. МК може да съдържа амилоид. Почти всички МК синтезират и секретират калцитонин, поради
което се препоръчва рутинното изследване на серумен

калцитонин. В определени случаи позитивното оцветяване на клетките за калцитонин и увеличеното му
серумно ниво потвърждават диагнозата МК. Диагностицирането на „ниско диференциран“ или „недиференциран“ рак на щитовидната жлеза при млади пациенти трябва да насочи за изследване наличието на
оцветяване за калцитонин.
Повечето случаи на МК са спорадични, но до 25% се
унаследяват по автозомно доминатен начин. Поради
това всички пациенти с нодули в щитовидната жлеза
трябва внимателно да бъдат разпитвани за членове на
семейството с рак на щитовидната жлеза, хипертония
или внезапна смърт, с оглед възможността за придружаващ феохромоцитом. МК обикновено е билатерален при фамилните синдроми и унилатерален при
спорадичните случаи.

година от живота на деца или при диагностицирането им. Докато при деца с по-малко агресивни RET
мутации (MEN2A/FMTC) може да се изчака с операцията до навършване на 4–5 години. RET мутацията
в кодон M918T е с най-висок риск, тези в кодон 634 и
А883F имат висок риск, с изява на медуларния карцином в ранна възраст, докато RET мутациите, свързани с MEN2A или FMTC, обикновено са с умерен риск.
Профилактичната тиреоидектомия може да се забави
при пациенти с умерен и по-нисък риск RET мутации,
които се свързват с по-късно развитие на МК, стига
двукратно да се изследва изходен (базов) калцитонин
(нормални нива на калцитонин не са утвърдени при
много малки деца), който да е нормален, да няма патологични промени от ежегодния УЗ, да няма данни
за агресивен МК в семейството, което е и съгласно за
това.

Генетичен скрининг: МК се свързва с наличието на мутация в протоонкогена RET. За всички пациенти, след
насочване за подходящата генетична консултация, се
препоръчва анализ на периферна кръв за RET мутации. Когато резултатът от изследването на RET мутациите е отрицателен, при наличието на билатерален
МК или свързана с него С-клетъчна хиперплазия, се
налага внимателно фамилно наблюдение и проследяване на серумната концентрация на калцитонин.

При наследствените форми на МК скринингът за феохромоцитом (MEN2A, MEN2B) и хиперпаратиреоидизъм (MEN2A) трябва да се провеждат ежегодно. В допълнение на УЗ, изобразяването на паращитовидните
жлези може да включва sestamibi scan със SPECT или
4D-CT в зависимост от практиката на институцията.

Когато кръвното изследване докаже RET герминативна мутация, подобен генетичен тест трябва да се
предложи на всички роднини от 1-ва степен, ако са съгласни, след съответната генетична консултация. Ако
се потвърди същата (като при пациента ни с МК) RET
мутация, се препоръчва тотална тиреоидектомия.

Стадирането се извършва чрез УЗ на шията, вкл. на
централните и латерални области, изследват се гласните връзки. Наличието на далечни метастази не означава, че хирургията е контраиндицирана.

Наследствен МК (наличие на герминативна мутация в
RET протоонкогена):
•

Multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2a = FMTC
(Familial medullary thyroid carcinoma):
– билатерален МК, феохромоцитом, хиперпаратиреоидизъм (обикновено със засягане на 4-те жлези), поради което трябва да се изследва и PTH
(parathyroid hormone).

•

MEN type 2b
– билатерален МК, билатерален феохромоцитом,
марфаноиден хабитус, множествени мукозни
ганглионевроми на устните (bumpy lip syndrome),
ГИТ и роговицата, рядко хиперпаратиреоидизъм.

•

Familial medullary thyroid carcinoma без други ендокринопатии.

Определени RET мутации предсказват агресивно поведение на туморите и, съответно, насрочването на
профилактичната тиреоидектомия обикновено зависи от агресивността на унаследената RET мутация.
МК, свързан с MEN type 2b МК, има лоша прогноза
и операция трябва да се извърши възможно най-рано
след уточняване на диагнозата. NCCN дори препоръчва при MEN2B тотална тиреоидектомия през първата

Диагноза: най-честата изява на МК е асимптоматичен
нодул в щитовидната жлеза или увеличен ЛВ.

Провеждат се допълнителни стадиращи изследвания
при наличие на: 1. Голям туморен товар. 2. Калцитонин > 400pg/mL. 3. Увеличени нива на СЕА – необходим е КТ с и.в. контраст на шия, гръден кош и MRI на
черен дроб или 3-фазов КТ на черен дроб; или Ga-68
DOTATATE PET/CT, ако не е наличен – bone scan и/
или MRI на скелета.
Определя се базово ниво на серумен калцитонин, СЕА
и серумен калций.
Прогнозата на пациенти с нерезектабилен медуларен карцином най-добре се определя с употребата на
calcitonin doubling time. (Shah) Нула е 10-годишната
смъртност на пациенти с интратироиден МК, но се
увеличава на 10% при пациенти с лимфни метастази.
При локално инвазивно и далечно метастатично заболяване, 10-годишната смъртност достига 35% и 60%
съответно. Много пациенти имат дълъг асимптомен
период, въпреки наличието на метастатично заболяване в белия и черния дроб.
Трудна за контрол секреторна диария и/или “flushing”
вследствие на невропептидната продукция от карцинома понякога се изявява при метастатично заболяване и е възможно да отговори на терапия с
octreotide (соматостатинов аналог). Секрецията на
adrenocorticotropic hormone (ACHT) от МК рядко е
причина за развитие на Cushing’s syndrome.
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Лечението на МК е хирургично, като се състои от билатерална, почти тотална тиреоидектомия, дисекция
на централните лимфни възли, инспекция и на инсилатералната югуларна лимфна верига.
NCCN препоръчва, ако серумният калцитонин е <
40ng/mL не се изисква извършването на профилактична шийна дисекция, защото е малко вероятно наличието на лимфни метастази с толкова нисък калцитонин.
Ако първоначалната операция на щитовидната жлеза
е по-малка по обем от тотална тиреоидектомия, допълнителна хирургична интервенция (цялостна тиреоидектомия +/- централна шийна дисекция) може да
не се налага, с изключение на случайте, когато:
– се доказва наличието на герминативна RET мутация или
– има образни данни за заболяване (потвърдено
чрез биопсия остатъчно заболяване в шията).
При наличие на MEN2A/FMTC (RET мутация) и данни за първичен хиперпаратиреоидизъм по време на
първоначалната оперативна процедура и паратореоидна експлорация – ако е единичен аденом – се ексцизира, но ако е multiglandular disease – autotransplent
или се оставя съответната маса на една нормална паращитовидна жлеза и се обмисля криопрезервация на
паращитовидна тъкан.
Задължителен е скринингът за феохромоцитом преди
операция на МК, защото при пациент без подозрение
за наличието на феохромоцитом е възможно да се развие хипертензивна криза вследствие на операцията.
External radiation therapy (EBRT) се прилага при симптоматично метастатично заболяване и при остатъчно
нерезектабилно заболяване в областта на шията.
МК не отговаря на TSH супресия и T4 по-скоро се
прилага като заместителна терапия, отколкото за TSH
супресия.

на следоперативно постоянно увеличаващ се калцитонин, понякога е трудно локализирането на мястото на
продукция, въпреки прогресивното увеличаване. Често такова тайно място на продукция на калцитонин
се явява микроскопичното нодално заболяване в областта на шията или медиастинума и микроскопични
белодробни и/или чернодробни метастази. Образните
изследвания в помощ на установяване на остатъчно
заболяване включват: шийна ултрасонография и CT
или MRI на шията, гръдния кош и корема. По-специализирани скенери използват радиомаркиран octreotide
или радиомаркирани anti-CEА антитела. Когато серумният калцитонин е относително нисък и остатъчната
туморна маса е малка, често тези скенери са негативни.
Някои клиницисти препоръчват екстензивна хирургична повторна експлорация на шията при пациенти с
МК, когато серумните нива на калцитонин са увеличени и биопсията на белите и черния дроб не разкриват
злокачествен процес.
Хирургичната резекция е предпочитаният лечебен
подход при операбилен рецидив и/или далечни метастази. При нерезектабилно заболяване може да се
обмисли възможността за ЛЛ (EBRT/IMRT), или друг
вид регионална терапия чрез аблация (RFA, емболизация).
Увеличаването на туморните маркери при липса на
данни за структурна прогресия на заболяването не са
индикация за лечение със системна терапия.
При нерезектабилно заболяване, което е симптоматично или прогресира по RECIST критериите, се прибягва към системна терапия, която може да включва
по препоръките на NCCN:
– Vandetanib (с одобрение и реимбурсация);
– Cabozantinib;
– Selpercatinib (при наличие на RET мутация);
– Pralsetinib (при наличие на RET мутация);

Калцитонинът е изключително надежден туморен
маркер. Увеличеният серумен калцитонин след операцията предполага остатъчно заболяване, докато
ниските стойности на калцитонин са показателни за
излекуване. Нормални стойности на серумен калцитонин са под 19 ng/L, но чувствителни тестове съобщават дори и по-ниски стойности. След тиреоидектомия
калцитонинът трябва да е нула. Вероятността за наличие на сигнификантно остатъчно заболяване с неувеличен (undetectable) базов калцитонин е много малка.
(NCCN)

– Pembrolizumab при пациенти с TMB-high (дефинира се като ≥ 10 mutations/megabase), при определени обстоятелства;

Карциноембрионалният антиген (сarcinoembryonic
antigen, CEA) е често секретиран от МК и е един допълнителен стойностен туморен маркер. Комбинацията от понижаващ се калцитонин и увеличващ се CEA
е знак за туморна дедиференциация и предсказва лоша
прогноза.

Клинична полза от терапията както с vandetanib, така
и с cabozantinib, се наблюдава при спорадичния и при
фамилния медуларен карцином.

Всяка остатъчна част от МК трябва да бъде хирургически отстранена, когато това е възможно. В случай
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– мониториране на заболяването;
– При наличие на костни метастази i.v. бифосфонат/denosumab;
– базаирана на Dacarbazine ХТ;
– BSC.

Терапията с киназни инхибитори може да не е подходяща за пациенти със стабилно или бавно прогресиращо индолентно заболяване. Също така не се препоръчва системна терапия само при данни за увеличаване на калцитонина/СЕА.

Тироиден лимфом (ТЛ) – като ДД на солидните тумори.
Първичният ТЛ е основно заболяване на женския пол
и се наблюдава основно между 50-80 год., съставлява
около 2% от всички злокачествени заболявания на щитовидната жлеза. Около 2 % от екстранодалните лимфоми произлизат от щитовидната жлеза.
Повечето ТЛ се развиват от тиреоидит на Хашимото
за период повече от 20-30 години, и въпреки че тази
трансформация е рядка, рискът е 40-80 пъти по-висок отколкото този в общата популация. Много ТЛ
са marginal-zone B-cell лимфоми на mucosaassociated
lymphoid tissue (MALT). Те нарастват бавно, имат индолентен ход и могат да се появят и в други MALT места, като ГИТ и дихателните пътища, слюнчените жлези
и тимуса. Diffuse large-cell лимфомите произхождат от
B-клетките и имат по-агресивен ход. Могат да възникнат и смесени тумори. Много необичайно е да се
развият Hodgkin’s disease, Burkitt’s lymphoma или small
lymphocytic lymphoma в щитовидната жлеза.
Клинична картина: дрезгавост, болка във врата, диспнея, дисфагия, усещане за задушаване, внезапно
увеличаване на формация на шията, нарастваща билатерална лимфаденомегалия. Системните симптоми,
включително температура, нощни изпотявания, загуба на тегло и дисемицирано заболяване с аденопатия,
като цяло предсказват агресивен large-cell lymphoma. В
сравнение, системните симптоми са редки при MALT
лимфомите.

ни от всички видове карциноми.
Повечето от тези тумори се развиват в доброкачествени или в нодули с нисък малигнен потенциал, някои
от които може да са били налични с години.
При АК често се доказва мутация на туморно супресорния ген p53, който нормално подпомага апоптозата на увредените клетки, което е довело до увеличено
делене и пролиферация, отколкото клетъчна смърт.
NCCN препоръчва изследването на други actionable
мутации: BRAF, NTRK, ALK, RET, MSI, dMMR, tumor
mutational burden.
АК често се изявява като бързо нарастваща маса,
свързва се със симптоми на компресия на структури
на шията и ранно развитие на далечни метастази.
Когато е възможна пълна резекция на заболяването се
предприема в обем тотална тиреоидектомия с терапевтична дисекция на лимфни възли, последвана от ЛЛ и
често с ХТ като радиосенсибилизатор doxorubicin.
Когато не е възможна резекция, както се случва в повечето случаи, възможно е да се предложи ЛЛ + ХТ
(doxorubicin), с цел контрол на локално агресивното
шийно заболяване.
При наличие на actionable мутация е възможно да се
приложи неоадювантна таргетна терапия при гранично резектабилните тумори, когато е безопасно да се
подходи така, и да се предприеме хирургична резекция
в зависимост от отговора към терапията.

ТЛ е възможен, когато се развие внезапно увеличаване
на щитовидната жлеза при пациент с известен тиреоидит на Хашимото и/или хипотиреоидизъм.

Примери за такива режими препоръчани от NCCN са:

Диагноза: ТЛ могат да бъдат диагностицирани чрез
тънкоиглена аспирационна биопсия, но е необходим
пресен материал за flow cytometry, която обикновено
се изисква. Объркване може да възникне при добре
диференцираните лимфоми, поради наличието на
лимфоцити от съвместно съществуващия тиреоидит
на Хашимото. Когато диагнозата е несигурна, трябва
да се извърши отворена биопсия.

– Selpercatinib или pralsetinib RET – fusion positive
тумори;

Терапията на large-cell лимфомите обикновено се състои от ХТ и ЛЛ. Терапията на локализираните MALT
лимфоми е противоречива. Някои лекари препоръчват само хирургия, други ЛЛ или ЛЛ след хирургична
ексцизия. Дисеминираният MALT лимфом обикновено изисква ХТ. Хирургична ексцизия или трахеостома
понякога се налага с цел палиация на симптомите при
по-агресивните лимфоми.

– Dabrafenib/Trametinib при BRAF V600E мутации;

– Larotrectinib или entrectinib при NTRK gene fusion
– positive тумори;
– Pembrolizumab при TMB-H.
АК е заболяване, при което наличните далечни метастази не отговарят на настоящите известни химиотерапевтични режими, и смъртта в рамките на 1 година от
диагнозата е най-честият изход.
По данни от NCCN Paclitaxel е възможно да осигури
палиативна полза като монотерапия в седмичен режим – Paclitaxel 30-60mg/m2 i.v. weekly; или в комбинация с Carboplatin – Paclitaxel/carboplatin Paclitaxel
50mg/m2, carboplatin AUC 2 i.v. weekly.

Прогноза: нискостепенните MALT лимфоми рядко
са фатални, докато туморите с large-cell компонент,
diffuse large B-cell лимфом или туморите в напреднали
стадии имат най-лошите резултати.

При заболяване в стадий IV се препоръчва поставяне на трахеостома и агресивна терапия (операция, ЛЛ,
ХТ, таргетна терапия при налични мутации) или палиативна терапия и BSC.

Анапластичен (poorly differentiated) карцином (АК) на
щитовидната жлеза.

В заключение предлагаме в обобщен вид лечението на
рака на щитовидната жлеза по стадии.

АК е един от най-бързо растящите и най-злокачестве-

Почти всички видове рак на щитовидната жлеза се ле-
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куват по оперативен път. Ако ракът на щитовидната
жлеза е само в тъканите на шията, както в щитовидната жлеза, така и в лимфните възли, оперативният метод е избор на лечение.
Хормонална терапия и терапия с радиоактивен йод се
прилагат само при папиларен, фоликуларен и Hurthle
карцином на щитовидната жлеза. MTC и анапластичният рак на щитовидната жлеза не се лекуват по този
начин.
Стадий I: хирургия, хормонална терапия, възможна
терапия с радиоактивен йод след операция.
Стадий II: хирургия, хормонална терапия, възможна
терапия с радиоактивен йод след операция.
Стадий III: хирургия, хормонална терапия, възможна
терапия с радиоактивен йод или лъчева терапия.
Стадий IV: хирургия, хормонална терапия, терапия с
радиоактивен йод, перкутанна радиотерапия, таргетна терапия и химиотерапия. Радиотерапията може
също да се използва за намаляване на болката и др.
Метастатичен рак на щитовидната жлеза.
Ако ракът се е разпространил извън щитовидната
жлеза в други органи, като костите или белите дробове, той се нарича метастатичен или рак на щитовидната жлеза в стадий IV. Също така, всички анапластични
тумори на щитовидната жлеза се класифицират като
стадий IV по време на диагнозата, независимо от размера, местоположението или разпространението на
тумора.
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ГЛАВА

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА
НЕРВНА СИСТЕМА
Д. Георгиев, М. Янева, А. Бусарски, М. Каменова,К. Генова, Р. Петков
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пофизата, мозъчните обвивки или остатъчна ембрионална тъкан. Това определя разнообразието в хистологичния вид, степента на зрялост и биологичния ход на
туморите, както и методиките на комплексното лечение и разликите в прогнозата и крайния терапевтичен
резултат.

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
НОВООБРАЗУВАНИЯ НА
ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА
СИСТЕМА
Д. ГЕОРГИЕВ, М. ЯНЕВА,
А. БУСАРСКИ, М. КАМЕНОВА,
К. ГЕНОВА, Р. ПЕТКОВ
Епидемиология: Първичните тумори на мозъка са
една от главните причини за заболеваемост и смъртност в неврологичната практика. В структурата на заболеваемостта от злокачествени новообразувания в
България мозъчните тумори съставляват 2.1% от всички онкологични заболявания. През 2015 г. са отчетени
641 нови случая, при фактическа заболеваемост от 8.9
на 100 000 население. Най-засегнатите възрастови групи са между 65-79 г.
Анатомия на мозъка: Анатомично (според “The FoldOut Atlas of the Human Body”, A. Amadon, 1984) в мозъка се обособяват следните структури: челен дял (lobus
frontalis), теменен дял (lobus parietalis), слепоочен дял
(lobus temporalis), тилен дял (lobus occipitalis), мост
(pons), продълговат мозък (medulla oblungata), малък мозък (cerebellum), tentorium cerebelli, вътрешна повърхност на мозъчните хемисери, мазолесто
тяло (corpus callosum), velum interpositum, средна
връзка (commissura media), трето мозъчно стомахче (ventriculus tertius), четвърто мозъчно стомахче
(ventriculus quartus).
Етиология: Етиологията на първичните злокачествени тумори на мозъка е неясна. Не е открита връзка
между електромагните вълни и мобилните телефони
за възникването на това заболяване. Мозъчните тумори са свързвани също така с предишно излагане на йонизиращи лъчения, но този риск е твърде нисък. Повечето мозъчни тумори са спорадични, но се предполага
генетична предиспозиция на базата на възникването
на множество мозъчни тумори, при болни с ТР53 мутация, неврофиброматоза 1 и 2 и синдрома на Turcot.
Въпреки всичко фамилна обремененост се наблюдава
при по-малко от 5% при болните с глиобластом.

Злокачествените глиални тумори са приблизително
70% от всички първични мозъчни тумори при възрастни. Свързани са с висока заболеваемост и висока
смъртност, като средната преживяемост при пациентите с глиобластом е 12-15 месеца, а при тези с анапластични глиални тумори – 2-5 години. Глиобластомите са приблизително 60-70% от всички злокачествени глиоми. Астроцитомите представляват 10-15%,
анапластичните олигодендроглиоми и олигоастроцитоми – 10%, анапластичните епендимоми и ганглиоми
– останалите.
Съвременната хистологична класификация на мозъчните тумори по СЗО е базирана на клетките, от които
произхождат тези тумори и на степента на малигненост. В новата, преработена класификация на СЗО за
туморите на ЦНС от 2016 г., са включени и молекулярните маркери: ко-делеция или загуба на хетерозиготност 1p/19q, мутация на изоцитрат-дехидрогеназния
ген 1 и 2 (IDH) и епигенетично заглушен метил-гуанин-метилтрансферазен ген (MGMT).
На табл. 1. е представена хистологичната класификация на туморите на централната нервна система по
СЗО от 2016 г.
Таблица. 1. Хистологичната класификация на туморите на централната нервна система по СЗО
от 2016 г.
Kласификация на туморите на централната нервна
система по СЗО
Дифузни астроцитни и олигодендроглиални тумори:
Дифузен астроцитом IDH-мутирал; дифузен астроцитом IDH – див тип; дифузен астроцитом;
анапластичен астроцитом IDH – мутирал; анапластичен астроцитом IDH – див тип; глиобластом IDH
– мутирал; глиобластом IDH – див тип; дифузен
интермедиерен глиом H23 K27 – мутирал; олигодендроглиом IDH – мутирал и 1р19q-ко-делеция;
олигодендроглиом; анапластичен олигодендроглиом IDH – мутирал и 1р19q-ко-делеция; анапластичен олигодендроглиом; олигоастроцитом и анапластичен олигоастроцитом.
Други астроцитни тумори:
пилоцитен астроцитом, плеоморфен ксантоастроцитом и анапластичен плеоморфен ксантоастроцитом.

Патоморфология:
Туморите на ЦНС могат да възникнат от всяка структура или клетъчен вид в черепната кутия и гръбначномозъчния канал – от клетките на главния мозък, хи699

Епендимални тумори:
субепендимом, епендимом и анапластичен епендимом.
Други глиоми:
астроблостом, ангиоцентричен глиом.
Тумори на плексус хороидеус:
хороид плексус папилом и карцином
Невронални и смесени невроглиални тумори:
ганглиом, ганглиоцитом, невроцитом, параганглиом
и др.
Тумори на пинеалната област:
пинеоцитом, пениални тумори с междинна диференциация и пенеалобластом.
Ембрионални тумори:
медулобластом (WNT-активиран, SHH-активиран
и TP53-мутирал, SHH-активиран и TP53 – див тип,
нито-WNT/нито-SHH), епендимобластом, пинеалобластом, мозъчен невробластом, естезионевробластом, медулоепителиом и примитивните невроектодермални тумори (PNET).
Тумори на краниалните и параспиналните нерви:
Шваном.
1. Нискостепенни глиални тумори (астроцитоми I-II
ст., олигоденглиални тумори и олигоастроцитоми II
ст.).Това са бавно растящи тумори със сравнително
равномерно разпределение на туморните клетки сред
мрежовидна строма, изградена от глиални израстъци.
С изключение на пилоцитните и субепендимни астроцитоми при туберозна склероза те имат висок малигнен потенциал, поради способността да се трансформират в малигнени астроцитоми (III, IV ст.) и глиобластоми (IV ст.). Олигодендроглиомите са съставени
от мономорфни лимфоцитоподобни клетки с малки
хиперхромни ядра, разположени централно сред светла цитоплазма. Нежна ретикулна мрежа и тънкостенни капиляри разделят клетките в недобре оформени
групи. Чести калциеви отлагания.
2. Високостепенни глиални тумори (астроцитом III ст.,
глиобластом IV ст., анапластични олигодендроглиоми
и анапластични олигоастроцитоми). Анапластичните
астроцитоми се характеризират с нарастване на клетъчната плътност и неравномерно струпване на туморните клетки, клетъчен полиморфизъм и атипизъм,
наличие на неправилни митози и богатство на новообразувани съдове.
Глиобластомите (IV ст.) са най-злокачествените представители на глиалните тумори. Хистологичната им
диагноза се основава на комбинацията от следните
белези:
а) подчертан клетъчен атипизъм;
б) некрози, обикновено с псевдопалисадно подрежда-
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не на клетките около тях;
в) силно изразена съдова пролиферация с формиране
на съдово-ендотелни пакети от рулоиден вид.
Диференциална диагноза на астроцитомите се прави с:
а) реактивна глиоза;
б) олигодендроглиоми;
в) демиелинизиращи заболявания, а на малигнените
– с анапластични олигодендроглиоми и епендимоми.
Глиобластомите се разграничават от други малигнени
неоплазми: метастатични карциноми, саркоми, малигнени менингеоми, чрез доказване на глиофибрилна
продукция в тях на различни морфологични нива.
Анапластичните олигодендроглиоми (III-IV ст.) показват значителен клетъчен полиморфизъм с гигантски клетки и голям брой неправилни митози.
Диференциална диагноза се извършва с кистичен астроцитом, с епендимом, cпециално светлоклетъчния
му вариант с някои редки форми на менингеома, а анапластичните – с малигнени астроцитоми, метастатични карциноми. В по-широк ДД план да се имат предвид малигнени менингеоми, неходжкинови лимфоми
(първични или вторични). При разграничаването на
олигодендроглиоми от астроглиалните тумори да се
вземе под внимание възможността за развитие на смесени тумори – олигоастроцитоми.
1. Епендимомите (I-II ст.) в най-честия си клетъчен вариант формират истински (eпителни) и периваскуларни розети. Папиларният вариант силно наподобява
плексус папилом, който се разграничава по наличието
на глиофибрили в клетъчните израстъци и липса на
фиброза. Миксопапиларният вариант е с типична локализация в cauda aequina.
2. Анапластичните епендимоми (III-IV ст.) проявяват
добре известните хистологични белези на малигнизация – клетъчен полиморфизъм, неправилни митози.
Диференциалната диагноза включва редица неоплазми с глиален произход (астроцитoми, олигодендроглиоми, астробластоми), тумори на плексус хориоидеус, менингеоми и метастатични тумори. Основава се
на доказване на характерните цитологични белези на
епендимната клетка на светлинно-микроскопско или
ултраструктурно ниво и, в някои случаи, на имунохистохимично визуализиране на ГФКБ (глиофибриларен
кисел белтък).
3. Медулобластоми (IV ст.) (синоним: субтенториален ПНЕТ). Развиват се предимно в детска възраст и
се характеризират с бърз и агресивен растеж, с честа
дисеминация по ликворните пътища. Съставени са от
недиференцирани примитивни клетки на невроектодермата, които могат да покажат разнообразна диференциация – невронална, спонгиобластна, астроглиална, епендимна.
4. ПНЕТ. Туморът има идентична хистологична структура и биологично поведение с медулобластома, но се
локализира супратенториално. Поради наложилата се
в продължение на много години терминология, медулобластомът запази своето име при характерната си

локализация в малкия мозък.
Диференциалната диагноза на медулобластома /
ПНЕТ/ се прави с голям брой ембрионални солидни
тумори в детска възраст, развиващи се първично или
метастатично в главния и гръбначен мозък. Базира се
на доказване на невроектодермалната принадлежност
на туморните клетки, като най-подходящо е прилагането на специфични за нервната тъкан и за тумора моноклонални антитела.
5. Менингеоми (I ст.). Преобладаващата част от менингеалните тумори са доброкачествени, но могат
да рецидивират, поради близостта им до синусите на
dura mater. Показват изключително богат спектър от
хистологични варианти, което се дължи на големите
пластични възможности на менинготелните клетки
да възпроизвеждат епителоподобни и мезенхимоподобни структури при туморния растеж. Най-характерен белег е формирането на менинготелни луковици
и тяхното намиране е надежден белег за поставяне на
коректна диагноза.
6. Атипични менингеоми (II ст.). Тази група се предложи в последната класификация да отрази оптимално
клинико-биологичните паралели при менингеомите.
Диагностициране им изисква значителна опитност на
патолога. Разликата от другите менингеални тумори се
състои в умерена изразеност на клетъчния атипизъм,
увеличаване на митотичния индекс, тенденция към
формиране на папиларни структури, наличие на пролиферативни центрове със струпани недиференцирани клетки, без намек за луковично или концентрично
подреждане, микроинвазивни прояви към мозъчното
вещество, активиране на ангиогенезата. Обективен
критерий е изследването на пролиферативната активност със съответни маркери (Ki-67, PCNА). Съществува висок риск за рецидивиране.
7. Малигнени менингеоми (III ст.). Имат бърз и инфилтративен растеж към мозъка и мозъчните обвивки. Хистологично се откриват явни белези на малигненост с клетъчен и особено ядрен полиморфизъм,
много митози, некрози и хеморагии. Характерен белег
на малигненост е подреждането на туморните клетки около съдовете. При преобладаване на папиларни структури менингеомът се диагностицира като
папиларен вариант. Някои малигнени менингиоми
показват голяма прилика с фибросаркоми, при други изпъква ангиобластната компонента, при трети се
формират епителоподобни структури, имитиращи
карциномна метастаза. По правило рецидивират.
Диференциалната диагноза на менингеомите се налага
сравнително рядко и включва разграничаването на някои туморни варианти от глиални тумори: напр., кистичният менингеом да се разграничи от астроцитом
или олигодендроглиом, светлоклетъчният менингеом
от олигодендроглиом, фиброматозният вариант при
определена локализация – от неврином. При атипичните и малигнени менингеоми се изисква по-широк
диференциалнодиагностичен план, в който се имат
предвид малигнени астроцитоми, астробластоми,
глиобластоми, глиосаркоми, анапластични олигодендроглиоми и епендимоми, метастатични карциноми,
малигнени меланоми. Опорни пунктове в диагнозата
са хистологичната структура, склонността към луко-

вично подреждане, цитологичните, вкл. ултраструктурни, белези на менингоцитите, изследването с моноклонални антитела, които са по-информативни при
позитивиране в неменингеални тумори.
Молекулярни маркери: Около 50-60% от астроцитомите имат мутация в ТР53 гена, като при гемистоцитния астроцитом този процент е по-висок.
При олигодендроглиалните тумори е налице ко-делеция или загуба на хетерозиготност 1p/19q. Наличието
на тази генетична транслокация обуславя по-висока
чувствителност на тумора към лъчетерапия и химиотерапия.
Мутациите на изоцитрат-дехидрогеназния ген 1 и 2
(IDH) са налице при 60-70% от нискостепенните глиални тумори и са свързани с по-добра прогноза. При
наличието на такава мутация при глиобластом се приема, че той е вторичен и се е развил на базата на нискостепенен глиален тумор.
Метил-гуанин-метилтрансферазния ген (MGMT) е
ДНК поправящ ензим, който възстановява увреди,
нанесени от алкиращи агенти, какъвто е темозоламида. Туморни клетки с метилирани MGMT промотери
имат по-ниско ниво на MGMT ензим, по-ниско ефективни репарации и повишена чувствителност към лечение с Temozamide.
Наличието на мутации на изоцитрат-дехидрогеназния ген 1 и 2 (IDH) и ко-делеция или загуба на хетерозиготност 1p/19q са едни от основните прогностични
фактори при нискостепенните глиални тумори, които
определят цялостното терапевтично поведение и възможностите за изчакване с комплексното лечение.
Характерна за дифузните срединни глиоми е H3K27m
мутация, свързана с много лоша прогноза.
При медулобластоми на молекулярно ниво се търсят
мутации в SHH и WNT генетичните пътища, които имат отношение към терапевтичното поведение и
прогнозата.
Клинична картина:
Клиничната характеристика на туморите на ЦНС е
разнообразна, като при интракраниалните тумори се
оформят две групи разстройства:
1) на интракраниална хипертенсия;
2) на фокална дисфункция или огнищна неврологична
симптоматика.
При туморите на гръбначния мозък основни са сегментните и проводникови неврологични разстройства (възбудни или отпадни).
Клиничното изследване трябва да диагностицира туморите в началния моносимптомен стадий, например първи епилептичен пристъп (генерализиран или
фокален) – при менингиоми, глиоми или метастази,
начални зрителни разстройства – при хипофизни и
параселарни тумори, хормонални разстройства – при
хипофизни тумори, упорито и рефрактерно на моменти главоболие с общ или локален характер.
Основните механизми, които обуславят клиничната
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изява на туморите на мозъка, са два:
1. Нарастваща туморна маса, перитуморен оток и обструкция на ликворните пътища, водещи до повишаване на
интракранилното налягане.
2. Инфилтрация на съседни структури, компресия и деструкция, причинени от туморния растеж, които причиняват огнищна неврологична симптоматика.
Общомозъчните симптоми, които се дължат на повишеното интракраниално налягане и интоксикацията от туморния разпад, се изразяват в класическата триада: главоболие (особено сутрин, анамнестично предшестващо
диагнозата от 4 до 6 месеца), гадене и повръщане, а с напредване на процеса могат да се добавят психични промени и степенно нарушение на съзнанието. В ранна детска възраст клиничната оценка е много по-трудна (детето
страда от раздразнителност, анорексия, забавен растеж, задържане на интелектуалното и двигателно развитие)
и само насоченото търсене и динамична оценка на психомоторното и интелектуално развитие, неврологичният
и офталмологичен статус могат да доведат до навременно откриване на туморите в детската възраст (клинично
и рентгенологично).
Огнищната неврологична симптоматика е резултат от притискане, инфилтрация и деструкция в областта на двигателните зони или пътища (sulcus precentralis, capsula interna, малкомозъчните крачета, кортикоспиналния път
преди кръстосването). Причиняват контралатерални, централни моно- или хемипарези, които могат да бъдат
преходни (резултат от компресия) или трайни (причинени от туморната инфилтрация и деструкция). Туморен
растеж в задно-страничната (оперкуларна) област на фронталния дял на доминантната хемисфера или нарушаване проводимостта на пътищата към тази зона от по-дълбоко лежащ процес причинява моторна афазия тип
Брока, докато лезии в края на латералния сулкус са причина за сензорна афазия тип Вернике. Обемни процеси в
предна черепна ямка довеждат до дисфункция на обонятелния и зрителния анализатор. Супра- и интраселарно
разположени тумори се изявяват с офталмологични и ендокринни нарушения. Субтенториално растящи тумори,
най-често при деца, се изявяват с общомозъчна симптоматика поради обструкция на ликворните пътища (гадене, повръщане, тилно главоболие, нарушена координация, както и дефицит на n. abducens и n.oculomotorius). За
топографската оценка на туморните процеси имат значение редица специфични синдроми при засягане на ЧМН.
На табл. 2. е представена огнищната неврологична симптоматика в зависимост от разположението на тумора.
Таблица 2. Огнищната неврологична симптоматика в зависимост от разположението на тумора.
Локализация

Симптоми

Челен дял

Контралатерална хемипареза, гърчове, афазия, деменция и промени в поведението

Париетален дял

Контралатерална загуба на чувствителност, моторни гърчове, афазия

Темпорален дял

Гърчове, промени в поведението, в паметта и в психиката, промени в периферното зрение

Окципитален дял

Промени в зрението

Корпус калозум

Промени в поведението, загуба на памет, деменция

Таламус

Контралатерална загуба на чувствителност, афазия, промени в поведението

Базални ганглии

Контралатерална хемипареза, нарушения в движението

Хипофиза и оптични нерви

Ендокринни нарушения, нарушения в зрението

Мезенцефалон и пинеална
жлеза

Нарушения в зениците, пареза на вертикалните движения на окото

Ствол

Булбарна пареза, атаксия, хемипареза

Малък мозък

Атаксия, нистагъм, световъртеж

Клиничната картина при гръбначномозъчните тумори се владее най-често от локална болка (75%), сетивни нарушения (65%), сфинктерни разстройства (20%) и двигателни нарушения – спастицитет. При наличие на подобни
оплаквания рентгенологичното и ликворно изследване са задължителни, както и при съмнение за метастазирал
процес в прешлените се препоръчва сцинтиграфия на кости (този метод позитивира метастази в прешлените и
костите от 3 до 6 месеца преди рентгенологичната изява).
Образна диагностика при тумори на централната нервна система
Тумори на главен мозък
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Съвременните образни методи при туморите на главния мозък са от ключово значение за определяне на терапевтичния подход при тези пациенти. Неинвазивните образни методи в момента позволяват не само прецизна
локализация и макроморфологично характеризиране на болестния процес, но и метаболитна, функционална,
хемодинамична и микроструктурна характеристика на мозъчните тумори. Неинвазивните образни методи се
използват за преоперативно диагностициране и стадиране, интраоперативно планиране и навигиране на хирургичните интервенции, мониториране и оценка на терапевтичния отговор и ефекта върху мозъчните структури на
лечението и съответно определяне на прогнозата при тези пациенти.
Образни методи за структурна характеристика на мозъчните тумори
Компютърната томография (КТ) и магнитно-резонансната томография (МРТ) са неинвазивните образни методи,
наложили се като методи от първа линия при пациенти с клинично подозиран мозъчен тумор. Ролята на КТ в
съвременната образна диагностика на мозъчните тумори е ограничена и се свежда до спешни състояния, диагностициране на хеморагии, херниране, хидроцефалия и наличие на калцификати в някои мозъчни тумори, като
олигодендроглиоми и менингеоми. КТ намира приложение и при тумори с ангажиране на костите на черепа за
определяне на степента на ангажиране и в ситуации, при които е невъзможно да се проведе МРТ – клаустрофобия, наличие на метални импланти, несъвместими с МРТ обкръжението, и др. Въпреки наблюдаваната тенденция през последните години за по-широко използване на КТ перфузия при характеризиране на мозъчни тумори,
все още методът не е еднозначно утвърден в ръководствата за добра практика.
МРТ за макроморфологично характеризиране на лезиите (структурен МРТ) е метод на избор за диагностициране, характеризиране и планиране на лечението при мозъчни тумори. Стандартните Т1 и Т2 базирани измервания
(секвенции), постконтрастните Т1 измервания, измерванията с висока резолюция (Т1 и Т2 3D), градиентните
измервания, чувствителни към наличие на калцификати и хемоглобин-деградационни продукти, в различни
равнини и последователност, са част от рутинния протокол при оценка и навигиране на хирургия при мозъчните
тумори. Ролята на структурната МРТ в първичната оценка на мозъчните тумори включва: определяне на локализацията (интра- или екстрааксиален), точно определяне на засегнатите анатомични структури за хирургичен/
биопсичен достъп, определяне на наличието на мас ефект и ангажиране на съответните структури на мозъчния паренхим, вентрикулната система, съдовите структури и др., наличието на перифокален едем и разпространението му, наличието и типа усилване на постконтрастните измервания. Всички тези характеристики на
мозъчните тумори насочват към конкретна диагноза. В редица случаи поставянето на специфична диагноза е
предизвикателство, поради сходната МРТ характеристика при редица мозъчни тумори, и предполага обсъждане на няколко възможни типа тумори в диференциалнодиагностичен план. Например степента на усилване на
постконтрастните серии е основен параметър на базата на който се определя степента на малигненост и, съответно, градирането при глиалните тумори. Въпреки това, някои от туморите с ниска степен на малигненост, като
пилоцитните астроцитоми в детската възраст, се усилват интензивно, а някои от глиомите с висока степен на
малигненост могат да бъдат частично и понякога изцяло неусилващи се. За разрешаването на подобни проблеми
се използват МР техники, които позволяват оценка на микроструктурата, хемодинамиката и метаболизма на мозъчните тумори. Тези техники бяха усъвършенствани значително през последните десетилетия и станаха широко
достъпни в практиката.

Фиг. 1. МРТ изследване при високостепенен глиален мозъчен тумор
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Дифузия (Diffusion-weighted imaging, DWI – предимно
дифузионно изобразяване. Diffusion-tensor imaging,
DTI – дифузионно тензорно изобразяване).
DWI е метод, който позволява анализ на микроструктурата на тъканите въз основа на степента на подвижност на водните молекули в тях. Така в тъкани с ограничен обем на екстрацелуларното пространство, напр.
хиперцелуларни лезии, огнища на цитотоксичен едем,
кухини с течност с висок вискозитет (гной) и др., подвижността на водните молекули е ограничена. Това
позволява диференциране на кистични тумори от някои тумороподобни лезии (абсцеси), както и разграничаване на хиперцелуларни тумори (напр. лимфоми)
от такива с относително ниска клетъчна плътност. Методът позволява количествено определяне на свободата на движение на водните молекули, посредством изчисляване на коефициента на видима дифузия (ADC).
Редица проучвания установяват разлика в числените
стойности на ADC във вазогенния едем около метастази и в едема, свързан с туморна инфилтрация при
инфилтриращи глиални тумори. Увеличаването на
стойностите на ADC в хиперцелуларни тумори след
терапия е критерий за добър терапевтичен отговор.
За разлика от DWI, DTI показва не само степента на
свобода на движението на водните молекули, но и
анизотропността на това движение, т.е. свободата на
движение на водните молекули в различни посоки в
пространството. DTI не намира приложение при характеризиране на самите тумори, но позволява определяне на хода на основните проводни пътища в мозъка и отношението на туморите и псевдотуморните
лезии към тях. Това го прави незаменим при планиране на хирургичния подход и определяне на обема на
операцията, както и при прогнозиране на потенциален постоперативен неврологичен дефицит.
Перфузия (Perfusion-weighted imaging, PWI)
Перфузията е метод, който се базира на проследяване на ефекта на „първо преминаване“ на контрастна
материя през лезията и позволява количествено характеризиране на кръвотока в зоната на интерес. Това
дава възможност да се конкретизира степента на неоангиогенеза в глиалния тумор и по този начин да се
определи степента му на малигненост. Перфузията е и
важен метод за диферециране на тумори от псевдотуморни лезии, напр. рецидивен глиален тумор от туморовидна форма на радионекроза. От параметрите на
кръвотока най-важни за характеризиране на туморите
са регионалният церебрален кръвен обем (CBV) и коефициентът на ендотелен трансфер, които са най-пряко
свързани с вътретуморната неоангиогенеза. По-малко
значение имат останалите параметри на кръвотока,
като напр. регионалният кръвоток (CBF), времето до
пика на контрастиране (ТТР) и средното транзитно
време (МТТ).
Интензивно се проучват и безконтрастни техники за
изследване на кръвотока, напр. „маркиране на артериалните спинове“ (ASL). На този етап, обаче, клинично-
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то им приложение е ограничено, поради големия обем
данни, които трябва да бъдат анализирани.
Магнитно-резонансна спектроскопия (MRS)
МР спектроскопия е метод, който позволява изследване на химическия състав на тъканите въз основа
на разликите в честотата на прецесия на водородните
протони в различно химическо обкръжение. Така могат да се идентифицират основни метаболити и химически компоненти на клетката, както и да се определи
относителната им концентрация в даден воксел. Методът дава възможност за диференциране на първични от вторични тумори, на първични тумори от псевдотуморни лезии (най-вече туморовидни лезии при
мултиплена склероза), на чисто вазогенен едем, при
метастази от инфилтративен едем, при първични глиални тумори, а в определени случаи и за дефинитивна
диагноза на база наличие на тумор специфични метаболити (напр. наличие на аланин при менингеоми).
МР спектроскопията намира приложение и при проследяване след лечение за идентифициране на остатъчен тумор след операция, както и на постоперативни/
пострадиационни рецидиви. Последното, обаче, може
да бъде трудно в случаите с тежка локална увреда на
мозъчния паренхим при лъчелечение или при разпространени постоперативни промени.
Функционален магнитен резонанс (fMRI)
Функционалният магнитен резонанс се базира на парамагнитния ефект на деоксихемоглобина, получен в
резултат на екстракцията на кислород от хемоглобина
в активните зони на мозъчната кора. Това изисква активиране на съответните зони с определени команди
и/или задачи, които пациентът изпълнява в хода на
изследването. Данните се наслагват върху морфологични образи, като в резултат се получава карта на
мозъчната активност при изпълнение на различните
задачи. Както и DTI, функционалният магнитен резонанс има значение при определяне на отношението на
туморите към важните във функционално отношение
зони на кората (сетивни и моторни зони, речеви зони
и др.) и се използва за преоперативно/претерапевтично планиране.
Хибридни методи – PET CT, PET MRI
При тези методи КТ и МРТ осигуряват морфологичната компонента, която позволява да се локализират
метаболитно активните лезии.
Спинални тумори
Разграничаването на тумори в гръбначния стълб и
гръбначния мозък е клинично трудно и често невъзможно. Това определя ключовата роля на неинвазивните образни методи в диагностиката на тези заболявания.
Целта на образното изследване при подозрение за
тумор на гръбначния стълб или гръбначния мозък е
да определи локализацията (интра- или епидурална,
интра- или екстрамедуларна) на лезията, нейното раз-

пространение, вкл. по отношение на различните пространства на гръбнака и да я характеризира.
За разлика от диагностиката при тумори на главния
мозък, при тази на гръбначния стълб и гръбначния
мозък конвенционалните рентгенови изследвания
имат своето значение. Те позволяват лесно изключване на ред нетуморни заболявания, които дават сходна
клинична картина (напр. остеопоротични фрактури).
В много случаи от рентгенографията могат директно
да се идентифицират спиналните тумори (първични костни тумори на прешлените, метастази). Много
тумори, които не изхождат от прешлените, дават индиретни белези, които могат да се идентифицират на
конвенционалната рентгенография и са достатъчно
специфични (напр. разширяването на интервертебралния форамен при шваном). Независимо от това
за вземане на терапевтични решения, информацията
от рентгенографиите е недостатъчна, което изисква
допълнителни образни изследвания – основно КТ и
МРТ.
КТ има ограничено приложение при тумори на гръбначния стълб и на гръбначния мозък, основно по отношение на ангажиране на прешлените. КТ и КТ асистирана миелография е донякъде алтернатива за оценка
на спиналните тумори, при невъзможност за провеждане на МРТ. Невъзможността за пълноценна тъканна
характеристика на туморите е основният недостатък
на метода в сравнение с МРТ.
МРТ е метод на избор при подозрение за спинален тумор, независимо от произхода му. МРТ позволява да се
определи точната локализация и разпространението
на лезията, вкл. в различните пространства, ангажирането на невралните и екстраневралните структури
и характеризирането на туморите. Използва се стандартен МРТ протокол, който включва Т1 и Т2 базирани измервания, изотропни 3D измервания с висока
резолюция и постконтрастни Т1 образи. Обикновено
тези образи позволяват да се постави специфична диагноза или да се представи ограничен брой диференциалнодиагностични опции, както и да се диференцират
тумори от тумороподобни лезии, напр. от спондилодисцит, спондилит, грануломатозен епидурит. В някои
случаи се налага да се добавят допълнителни серии за
получаване на специфична диагноза или за огранича-

ване на диференциалнодиагностичните възможности,
напр. Т2* образи за доказване на хеморагии при епендимоми в централния канал на медулата. Техниките за
характеризиране на микроструктурата на лезиите намират относително по-малко приложение при спиналните тумори. Изключение правят дифузионните техники, напр. за диференциране на метастази в костния
мозък от огнища на медуларен едем с друга етиология
или на свръх остър медуларен инфаркт от тумор, както и за допълнителна информация относно структурата на процеса. В по-малка степен приложение намира
МР спектроскопията, като в последното десетилетие
се разработва използването на техника за характеризиране и определяне степента на малигненост на туморите на гръбнака с мезенхимен произход.
МРТ е и метод на избор за проследяване на резултатите от лечението при спиналните тумори – постоперативни промени, вкл. възстановяване на стабилността
на гръбнака, наличие на резидуални/рецидивни тумори, промени в костния мозък след радиотерапия, вкл.
пострадиационна остеонекроза, промени в миелона и
коренчетата и др.
Прогностични фактори:
Основните прогностични фактори, оказващи влияние
върху средната преживяемост на болните, са: хистологичен вид на тумора и степен на малигненост, вид на
оперативната интервенция, възраст (над 50 г.) и перформанс статус по скалата на Карновски (под 70%).
Мозъчните тумори са свързани с висока заболеваемост и висока смъртност, като средната преживяемост при пациентите с глиобластом е 12-15 месеца, а
при тези с анапластични глиални тумори – 2-5 години.
При болните с нискостепенни глиални тумори 5 и 10годишната преживяемост е над 90%.
През 1993 г. RTOG (Radiotherapy Oncology Group),
въз основа на ретроспективни проучвания, обособяват 6 прогностични групи при анапластичния астроцитом и при глиобластома мултиформе, със средна
преживяемост варираща от 58.6 мес. до 4.6 мес. С нарастващото използване на химиотерапия, през 2011
г. Li Jing et al. обновяват прогностичните фактори и
средната преживяемост за болните с глиобластома
мултиформе (Табл. 3).

Таблица. 3. Прогностични групи и преживяемост

Клас

Възраст

Хистология

Ментален
статус

I

< 50 г.

Анапластичен
астроцитом
(АА)

Нормален

II

> 50 г.

AA

III

< 50 г.

AA

KPS

70-100
Абнормен

Продължителност
на симптомите

> 3мес.

Средна
преживяемост

Двугодишна
преживяемост

58-68 мес.

64-76%

37-57мес.

67-68%

17-22мес.

35-45%
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IV

V

< 50 г.

Глиобластом
(ГМ)

90-100

< 50 г.

ГМ

< 90

> 50 г.

AA

70-100

> 50 г.

ГМ

Работещи

70-100

>50 г.

ГМ

Не могат
да работят

70-100

> 50 г.

ГМ

Само биопсия

70-100

> 50 г.
VI

> 50 г.
> 50 г.

11-13мес.

8-15%

8-9мес.

3-6%

4-5мес.

3-4%

< 3 мес.

< 70
ГМ

Биопсия

70-100

Абнормен

< 70

Процентна скала на Карновски за оценка на клиничното състояние на пациента:
100% – Нормално състояние, няма оплаквания или
признак на заболяване.
90% – Възможна нормална активност. Минимални
признаци или симптоми на
заболяване.
80% – Нормална активност с усилие. Няколко признаци или симптоми на заболяване.
70% – Възможност за самообслужване. Невъзможност за нормален активен живот и
работа.
60 % – Изисква непостоянна помощ, но е способен
да се грижи за повечето свои нужди.
50% – Изисква значителна помощ и чести медицински грижи.
40% – Негоден, инвалидизиран. Изисква специална
медицинска грижа и помощ.
30% – Прогресивно влошаване; показана е хоспитализация, въпреки че смъртта не е
предстояща.
20% – Много болен; необходима е хоспитализация
и активно палиативно лечение.
10% – Умиращ; фатално развитие на процеса.

Стандартен подход е назначаване на глюкокортикоиди: 8-16 mg/дн. за намаляване на мозъчния оток, при
максимална доза до 32 mg/дн. Не се назначават при
липса на неврологичен дефицит и мозъчен оток. При
асимптоматични пациенти не се налага прилагането
на стероиди в следоперативния период. При продължително лечение с кортикостероиди е възможно да
възникне синдром на Кушинг. Пациентите на кортикостероидна терапия са с повишен риск за развитие
на пневмоцистна пневмония. Поради повишаване на
преживяемостта е възможно развитие и на остеопороза и компресионни фрактури. Лечението включва
витамин Д, калциеви препарати и бифосфонати/денозумаб.
Антиепилептично лечение се назначава при болни с
гърчове. Профилактиката с тези медикаменти не се
препоръчва извън периоперативния период. Предпочитани са валпроева киселина, прегабалин, леветирацетам и ламотригин.
При пациенти с глиобластом е налице повишен риск
от тромбоемболични инциденти, тъй като туморът
предизвиква хиперкоагулационен статус, който се
изразява и във влошен неврологичен статус поради
имобилизация и употреба на кортикостероиди. Профилактична антикоагулация се препоръчва обаче само
при симптоми на дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбемболия. Наличието на мозъчен тумор не
е противопоказание за употребата на стандартни антикоагуланти при пациенти с доказани тромбози.
Приложението на антидепресанти също не е противопоказано.

Лечение:

2. Оперативно лечение.

Наличието на мултидисциплинарен екип е основно
изискване за определяне на терапевтичната тактика.
Изборът на лечебен подход зависи от общото състояние на пациента и неврологичната функционалност.

Съвременното неврохирургично лечение включва
микроневрохирургична техника, операционен лазер
и ултразвуков аспиратор, интраоперативен ултрасонограф, КТ или МР контрол, като целта е цялостно
отстраняване на тумора или редуциране на туморния

1. Симптоматично медикаментозно лечение.
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обем, с оглед съхраняване на неврологичните функции и намаление на наличния предоперативен неврологичен дефицит.
В зависимост от вида на проведеното оперативно лечение различаваме:
а) биопсия за хистологична верификация.
б) парциална ексцизия на тумора – отстраняване на
под 90% от формацията.
в) субтотална туморна ексцизия – почти цялостно отстраняване на тумора, над 90%.
г) тотална туморна ексцизия – невъзможна в по-голяма част от случаите. Тя е предпоставка за повишена
преживяемост без прогресия.
Невронавигацията, интраоперативният МРТ и оперативните методи чрез имунофлуоресценция с 5-аминолевулинова киселина (5-ALA) спомагат за постигане на
максимална хирургична резекция. Модерните системи
за невронавигация включват компютърна станция,
инфрачервени камери, лазер, маркери и монитор. Невронавигацията позволява обработка на образите от
висококачествени КТ и МР апарати и корегистриране на тези образи с черепа и мозъка на пациента, като
впоследствие дава информация за позицията на калибрирани инструменти спрямо тумора и важни анатомични структури. По този начин се прецизират мястото и размерите на кожния разрез и краниотомията,
определя се точно инцизията върху мозъчната кора,
разстоянието до дълбоко разположени лезии, както и
възможностите за различни достъпи. Това позволява
нарастване на радикалността на интервенцията, намалява се броя на реоперациите, елиминира се риска
от негативни експлорации при дълбоко разположени
мозъчни тумори. Въвеждането на невронавигацията
предизвика качествено подобрение в оперативните
резултати, намаление на усложненията, съкращаване
на болничния престой и на финансовите разходи.
В редица случаи, при тумори с голям обем и значително кръвоснабдяване или увредено соматично състояние, се провежда етапно оперативно лечение за максимална радикалност на туморната ексцизия.
Реоперации по повод на туморен рецидив (ново разрастване) се извършват по строги критерии в зависимост от вида на тумора, локализацията и разпространението му, соматичното състояние на болния и други
фактори.
Противопоказания за оперативно лечение:
а) тежки и напреднали соматични увреждания, непозволяващи обща анестезия;
б) местни или тежки генерализирани общи инфекции.
Оперативното лечение се провежда в:
- спешен порядък (при напреднала оклузивна хидроцефалия, повишено вътречерепно налягане, прогреси-

ращ неврологичен дефицит и т.н.);
- планов порядък (при липса на увреждания, застрашаващи живота или важни неврологични функции).
Оперативно лечение при различните тумори на ЦНС:
Хистологичната верификация на тумора е основна необходимост, особено при тумори, където хирургичната радикалност е малко вероятна или невъзможна, с
оглед по-нататъшното лечение и прогностичната преценка.
а) глиални тумори – за всички стадии и всички степени, при липса на противопоказания, се прилага оперативно лечение. При глиоми в напреднал стадий или
в случаи с локализация в дълбоки и важни мозъчни
структури оперативното лечение се ограничава с биопсия. При персистиране на налична предоперативна или появила се следоперативно вътрешна хидроцефалия се извършва ликвородренираща операция
(вентрикуло-атриоанастомоза; вентрикуло-перитонео-анастомоза, ендоскопска вентрикулостомия и
др.), която облекчава провеждането на лъчетерапията;
б) менинго-съдови тумори (менингиоми, менингосаркоми, хемангиобластоми и др.) – оперативно лечение
се предлага при всички стадии и степени. При цялостно отстранени тумори и наличие на неврологичен дефицит се провежда рехабилитация и симптоматично
медикаментозно лечение. При частично отстранени
тумори, въпреки различната лъчечувствителност,
може да се провежда лъчетерапия, евентуално хормонотерапия, рехабилитация и т.н.;
в) тумори на хипофизата:
- при хипофизни микро- и мезоаденоми, без признаци
за притискане на важни мозъчни структури, се започва с медикаментозно лечение – бромоергокриптин или
соматостатин според вида на аденома. При секретиращи аденоми, без повлияване от консервативното лечение, се предприема оперативно лечение (най-често
транссфеноидален достъп);
- при хипофизни тумори с обемен ефект (мезо- и
макроаденоми) или краниофарингеоми и др. се предприема оперативно лечение чрез транссфеноидален
или транскраниален достъп. При наличие на остатъчен тумор, със значителни размери и хистологични
данни за атипизъм или малигнизация, се провежда
лъчетерапия. При данни за хипофизна дисфункция
се провежда съответната субституираща терапия или
коригираща хормонотерапия.
3. Следоперативно комплексно лечение.
Лъчелечението е другият основен терапевтичен метод,
прилаган при тези тумори. Благодарение на него преживяемостта при пациентите с глиобластоми се удължава от 3-4 на 7-12 месеца. Стандартната доза е 60 Gy 5
пъти седмично при ДОД – 1.8-2 Gy. След стандартното
лъчелечение 90% от туморите рецидивират на същото
място. Опитите за увеличаване на дозата с помощта на
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брахитерапия и радиохирургия не дадоха резултати по отношение на общата преживяемост. Надхвърляне на
общата огнищна доза от 60 Gy може да даде некроза на мозъчната тъкан. Пациентите над 70 год. са с по-лоша прогноза от младите пациенти. Поради тежката поносимост на лъчелечението при тези пациенти трябва да се имат
предвид хипофракционирано лъчелечение (напр. 39 Gy за 15 фракции при ДОД – 2.6 Gy) или само химиотерапия
с темодал. При нискостепенните глиоми стандартната доза е 45-56 Gy при ДОД – 1.8-2 Gy. При тумори, метастазиращи по ликворен път, трябва да се вземе предвид лъчелечение и за цялата краниоспинална ос.
А) Нискостепенни глиални тумори:
Поради бавния туморен растеж болните с нискостепенни глиални тумори могат да бъдат оставени на активно
наблюдение. Контролните прегледи трябва да се правят на всеки 6 мес., за да бъде засечена прогресията на образните изследвания, преди появата на неврологична симптоматика. Лоши прогностични фактори са: астроцитом
като хистологичен вариант, остатъчен тумор над 1 см или тумор преди операцията с размер над 4 см. Наличието
на трите лоши прогностични фактора намалява 5 -год. преживяемост на 60% и налага провеждане на следоперативно лъчелечение (ЛЛ).
Проучванията за нужда от по-високи лъчелечебни дози при нискостепенни глиоми доказаха, че няма разлика
в преживяемостта при високи огнищни дози. При нискостепенните глиоми стандартната доза е 45-56 Gy при
ДОД – 1.8-2 Gy. Планираният мишенен обем е с осигурителна зона от 13-20 мм от първичния тумор, определен
по предоперативния МРТ.
Проучванията за провеждане на едновременна химиотерапия с темозоламид при нискостепенни глиални тумори
не доказаха подобряване в общата преживяемост.
Б) Високостепенни глиални тумори:
Оперативното лечение не винаги може да бъде радикално, поради инфилтративния растеж на тези тумори. Следоперативното ЛЛ е задължително при хистологична диагноза високостепенен глиален тумор.
Стандартната лъчелечебна доза при високостепенни глиални тумори е 56-60 Gy при ДОД – 1.8-2 Gy.Проучванията за дози по-високи от 60 Gy не показаха предимство в удължаване на преживяемостта. Планираният мишенен
обем е с осигурителна зона от 18-25 мм от постоперативната кухина и зона, поемаща контраст на следоперативния МРТ. При наличие на голям мас ефект предоперативно да се има предвид предоперативния КТ или МРТ.
Стандартно лечение при анапластичните астроцитоми е по схемата на Stupp et al. – 60 Gy в 30 фракции с едновременно приложение на темозоламид 75 mg/m2/дн., последвани от 6 курса темозоламид (150 mg/m2/дн в 5 последователни дни през 21дни) след приключване на ЛЛ.

а)

б)

Фиг. 2. Планиране на лъчелечението: а) анатомотопографско и б) дозиметрично при болен с глиобластома
мултиформе
При болни с високостепенни глиални тумори трябва да се изследват и молекулярните маркери. Наличието на
мутации в IDH1,2 и MGMT гена се свързва с по-добра прогноза на заболяването и по-добър отговор към химиотерапията. При наличие на ко-делеция или загуба на хетерозиготност 1p/19q при олигодендроглиалните тумори
се провежда химиотерапия по схема PCV: Vincristine 1 mg/m2 – 1-ви ден, Lomustinе 110 mg/m2 -–1-ви ден/57-ми
ден, Procarbasine 60 mg/m2 – от 8-ми до 21-ви ден.
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При поява на рецидив е възможна реоперация, химиотерапия или повторно ЛЛ (съобразено с предходното ЛЛ
и дозите в критичните органи) с намаляване на облъчвания обем само за областта на рецидива и по-малка осигурителна зона.
В) Ембрионални тумори:
Към тази група се включват: медулобластом, епендимобластом, пинеалобластом, мозъчен невробластом, естезионевробластом, медулоепителиом и примитивните невроектодермални тумори (PNET). Общата им характеристика е: ембрионален произход, бърз растеж, склонност за разпространение по лептоменингеалните пространства, висока или умерена лъче- и химиочувствителност, както и засягане предимно на детската и младата възраст.
Тези особености характеризират и общи насоки в лечението – облъчване на КСО (краниоспиналната ос) с 30-34
Gy (при деца – по-ниска доза в зависимост от възрастта, хистологията и разпространението), последващ сюрдозаж в първичния тумор до обща огнищна доза 50-56 Gy и провеждане на адювантна или неоадювантна полихимиотерапия. Като допълнителна диагностика при тези болни трябва да се направи ликворна пункция и МРТ на
гръбначен мозък с оглед отхвърляне на метастазиране по ликворен път.
Таблица 4.
1.

Медулобластом

Краниоспинална ос +
сюрдозиране на първичния тумор –
ЗЧЯ

При авансирал процес, т.н. високорисков медулобластом – резидуален тумор над 1,5 см и доказани метастази по ликворен път.

Неоадювантна XT, с последващо лъчелечение и адювантна химиотерапия.

2.

Епендимобластом

Краниоспинална ос +
сюрдозаж на първичния
тумор, осиг. зона 2-3 см
/mooving fields/.

3.

Гермином на III вентрикул
(някои автори препоръчват облъчване само на първичния тумор при липса на дисеминация
и последваща XT, особено при
деца под 10 години).

КСО или вентрикулна система +
сюрдозаж на първичния тумор.

1,6-2 Gy

24-32 Gy – при възрастни и 18-24 Gy
– при деца
до ООД 50-56 Gy

1,6
-1,8

24-32Gy + сюрдозаж до
ООД 50-56 Gy
(при деца по- ниски дози:
КСО 18-24 Gy и
сюрдозаж в първичния тумор до
46-50 Gy.)

Забележка: При облъчване на краниоспиналната ос се включва дъното на предна черепна ямка и задължително
lamina cribrosa, която зона е най-често обект на субдозиране и причина за рецидив (разстоянието между нея и
очните лещи е по-малко от 10 мм, а при деца тя се намира напред между очите), средна и задна черепна ямка,
т.е. целият главен мозък с менингеалните обвивки и целият гръбначен мозък. Краят на КСО е на ниво S 2-3 (с
използването на планиращия КТ се отчитат и известни индивидуалности) ширината на лубмосакралното поле
е по-голяма с цел да обхване филиум терминале.
Лъчелечимостта на герминомите, дизгерминоми е висока и успеваемостта за 10-год. преживяемост е в рамките
на 80-100%. Туморните маркери при тази локализация са неспецифични и не влизат в диагностичния алгоритъм.
При 60% от новодиагностицираните интракраниални герминоми серумните нива в цереброспиналната течност,
както и нивото на HCG, е нормално при 3,5% е позитивно и на двете места, а при 34,5% – само в цереброспиналната течност. При тези редки заболявания е спорен обемът, подлежащ на ЛЛ, като повечето автори препоръчват
ЛЛ за областта на вентрикулната система до ООД – 30 Gy и последващ сюрдозаж за първичния тумор с осигурителна зона.
Естезионевробластомите метастазират по ликворен и кръвен път, докато пинеалобластомите метастазират в над
20% само по ликворен път, поради което и при тях е необходимо включването на КСО в облъчвания обем.
При повече от половината пациенти с PNET (примитивни невроектодермални тумори) се отчитат лептоменингеални метастази при диагностициране на заболяването и са с умерена лъчечувствителност, ето защо в комплекс-
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ния терапевтичен план се препоръчва: максимално възможно оперативно отстраняване; неотложно следоперативно лъчелечение, както при медулобластома; химиотерапия (за пациенти с метастази и над 3 години агресивна
XT с готовност за костномозъчна трансплантация). Към тази група са включени и следните не невроектодермални тумори: атипичен терато-рабдоиден тумор (най-често възникващ в ЗЧЯ и ствола – много лоша прогноза);
герминативноклетъчни ембрионални тумори (ембрионален карцином, ендодермален синусов тумор, хориокарцином, тератоми, тератобластоми, смесени).
Г) Анапластични менингиоми:
Редки заболявания, които представляват 2-3% от всички менингиоми. Това са агресивни тумори и са свързани с
много по-ниска преживяемост от останалите менингиоми. ЛЛ е основен следоперативен метод при тези болни.
Предписваната ООД е 54-60 Gy при стандартно фракциониране на дозата 1.8-2 Gy дневно/5 пъти седм.
Д) Доброкачествени тумори (менингиоми, аденоми на хипофизата, шваноми, пинеаломи и краниофарингеоми):
Тези тумори подлежат на следоперативно ЛЛ само след нерадикално оперативно лечение или рецидив. Предписваната доза е 45-50 Gy при стандартно фракциониране на дозата с осигурителна зона 1-1.5 см от резидуалната
формация.
Понятието радиохирургия е въведено за първи път от шведския неврохирург Ларс Лексел, като: „Доставяне на
единична висока доза в малък интракраниален обем през интактен череп“. С развитието на образните методи,
понятието радиохирургия се разшири като се включиха лъчелечебни методики, осъществяващи високи дози в
малък обем, доставени в 1 до 5 фракции. Общите показания за радиохирургия включват много мозъчни тумори
(менингиоми, шваноми, герминоми, мозъчни метастази), тригеминална невралгия, артериовенозни малформации, както и екстракраниално разположени лезии (метастази, първични тумори на черен дроб, бял дроб и панкреас).
Още през 80-те години на XX в. радиохирургията се е доказала като ефективен метод за лечение на артериовенозни малформации. Поради това са вложени много усилия, за да се разбере влиянието на високите дози върху съдовете. Редица експериментални модели доказаха намаляването на дължината, плътността на кръвоносните съдове
(чрез увреждане на ендотела), както и скоростта на циркулиращата кръв. Както при дребнофракционираното
лъчелечение, така и при стереотактичната радиохирургия, основният механизъм на действие на йонизиращото
лъчение е нарушаване на васкуларизацията чрез увреждане на ендотела на кръвоносните съдове, образуване на
емболи, склерозиране и нарушаване храненето на тумора и спиране на неговия растеж.
При прилагане на радиохирургия и дози над 15-21 Gy се наблюдава смърт под лъча или настъпва некробиоза –
необратимо увреждане на клетките.
Доброкачествените мозъчни тумори подлежат на стереотактична радиохирургия при резидуална или рецидивна
формация с размер до 4 см, като осигурителната зона е 1-2 мм. Предписваните лъчелечебни дози са:
•

хипофизарни аденоми – неоперабилни, след парциална ексцизия или рецидив. Обичайната доза за нефункциониращи аденоми е 16-18 Gy еднократно, а за функциониращи – 20-25 Gy, като дозата в хиазмата не трябва
да надвишава 10-12 Gy. Най-често наблюдаваното усложнение е хипопитуитаризъм. Постигнатият локален
контрол, доказан чрез образни изследвания, на 5-та и 10-та година е съответно 95% и 85%.

•

менингиоми, шваноми, хемангиоперицитоми, краниофарингеоми – при липса на критични органи обичайната доза е 16 Gy еднократно. При близост до ствола или други критични органи 13-14 Gy eднократно, така че да
не се надвишава максимална доза в ствола от 12.5 Gy. При 70% се наблюдава редукция на тумора.

Фиг. 3. Радиохирургия при менингиом в задна черепна ямка – 16 Gy еднократно
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Е) Мозъчни лимфоми:
Подлежат на ЛЛ в хода на провежданата им химиотерапия, като обемът включва целия краниум до С2 и
ООД – 30-40 Gy и последващ сюрдозаж за резидуалните лезии до ООД – 50-56 Gy.
4. Усложнения от комплексното лечение.
Усложненията от комплексното лечение биват ранни
(оток на мозъка по време на облъчването) и късни (настъпват месеци и години след лечението). Те се обуславят от следните основни механизми:
1. Лъчетерапевтични фактори – фракциониране, мощност на дозата, обща лечебна доза, обем на облъчване
и продължителност, енергиен източник и др., както и
комбинирането с медикаменти (химиотерапия, радиопротектори, радиосенсибилизация).

зиторната миелопатия – токоподобни сетивни усещания по гръбначния стълб, зачервяване или болка в
ръцете при флексия на шията (синдром на Lhermitte).
Облъчването на диенцефало-хипоталамичната област
най-често уврежда растежния хормон при децата, а
при възрастните може да доведе до панхипопитуитаризъм в зависимост от дозата.
Тези и други усложнения се лекуват симптоматично –
противооточна терапия, хормонозаместваща и т.н.
Проследяване
Клиничният преглед включва неврологичен статус,
оценка на приема на стероиди, пълна кръвна картина,
ниво на кръвна захар, чернодробна функция.
МРТ се провежда 40 дни след приключване на ЛЛ и
впоследствие на 3-4 месеца.

2. Химиотерапевтични фактори – дневна и обща доза,
токсичност на медикамента

Активно трябва да се търсят симптоми за тромбоемболични инциденти при пациенти с резидуален тумор.

3. Фактор „пациент“ – възраст, генетична предиспозиция, чувствителност на тъканите и възможността им
за възстановяване, придружаващи соматични заболявания, компенсаторни механизми на организма.

Литература:

4. Туморен фактор – степен на инфилтрация и деструкция на тъканите, органна дисфункция, променен
пермеабилитет на съдовете и др.
Механизмите на увреждане включват паренхимна клетъчна увреда (която се обуславя предимно от химиотерапията) и увреждане на съдовите стени, дължащо се
на лъчетерапията, което води до артериокапилярна
фиброза. На клетъчно ниво се наблюдава:
1. Увреждане на ендотела в микроциркулацията, което
се изразява в клетъчна смърт или ендотелна пролиферация.
2. Най-чувствителни са олигодендроцитите, които намаляват по брой още първата седмица от облъчването.
3. Отбелязва се повишено съдържание на миелинов
протеин в ликвора, на което се дължат редица автоимунни реакции.
4. Особено тежко се понася облъчване на деца под 5
години, тъй като процесът на миелинизация на нервната система не е завършен. В резултат на тези клетъчни промени, в различна степен и по различно време,
може да се наблюдават следните увреждания: радиационна некроза, некротизираща левкоенцефалопатия
и микроангиопатия с вкалцявания (клинично се изразява с летаргия, припадъци, еластични парези, атаксия
и се среща най-често при деца с левкози, при които е
облъчена ЦНС с повече от 20 Gy, както и интратекално
лечение с метотрексат). Друго усложнение е хроничният радиационен миелит (при дневна доза над 2 Gy
и обща доза над 30 Gy, както и обем по протежение на
гръбначния стълб повече от три прешлена, рискът от
увреждане нараства), който се изразява с парестезии
и сетивни промени, които прогресират, както и тран-
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За да гарантират хистологичната диагноза, патолозите
трябва да използват имунохистохимия за демонстриране на понякога оскъдни епителни клетъчни гнезда,
когато рентгенологичните характеристики предполагат адамантином. В литературата има недостиг на събрани данни за адамантином.

РЕДКИ ТУМОРИ
П. КУРТЕВ, Г. КУРТЕВА,
Д. ПЕТРОВ,
Д. ДАМЯНОВ, В. ПЪРВАНОВА,
Д. КАЦАРОВ
Тумори с честота по-малко от 15 на 100 000 души всяка година се считат за редки. Те са по-трудни за предотвратяване, диагностициране и лечение, отколкото
по-често срещаните видове рак.
Редки тумори на костите
Adamantinoma
Adamantinoma произлиза от гръцката дума
adamantinos, което значи „много твърд“. Честотата им
е под 1% от всички костни тумори. Най-често се локализира в костите на долните крайници, предимно в
средната част на пищяла, като включва епителиалните
и остеофиброзните тъкани.
Етиологията на тумора все още е въпрос на дебат.
Първоначалните симптоми на адамантином често са
индолентни и неспецифични и зависят от местоположението и степента на заболяването. Хистологично
класическият адамантином е двуфазен тумор, характеризиращ се с епителни и остеофиброзни компоненти, които могат да се смесват помежду си в различни
пропорции и диференциращи модели.

Фигура 1.

В миналото имаше много спекулации за произхода на
адамантинома. Предложени са няколко хипотези за неговата хистогенеза [4, 6–22]. Фишер [4] предлага вродена имплантация на епителни клетки, докато Ryrie [6]
и Dockerty и Meyerding [7] предпочитат травматичното имплантиране. Тези предложения са критикувани
от Lederer и Sinclair [9] и Naji [10], които предполагат
синовиален произход. Някои автори разглеждат тези
тумори като ангиобластоми [11–14]. Етиологията на
туморите все още е въпрос на дискусия, но най-широко възприетата теория е за изместване на базалния
епител на кожата по време на ембриологично развитие
и се подкрепя от преобладаващото засягане на предния пищял, където кохондрално оформената кост е
най-близо до повърхността на кожата. [2]. Предполага
се, че адамантиномът е тумор с епителен произход. Въз
основа на ултраструктурни и имунохистохимични изследвания, туморните клетки показват силно положително оцветяване с панцитокератиново антитяло имунохистохимично [19] и чрез електронна микроскопия
клетките имат епителни характеристики като базална
ламина, десмозоми, пролуки, специфичен за епитела
кератин и извънклетъчен състав, подобен на епителна
тъкан [23]. Възможната връзка на адамантином с остеофиброзна дисплазия е предмет на конфликтни дискусии и потенциалната връзка има отражение върху
диагнозата, прогнозата и лечението [2, 24].
Адамантиномът се среща най-вече през второто до петото десетилетие. Средната възраст на пациента е от
25 до 35 години, с диапазон от 2 години до 86 години.
Той е малко по-често срещан при мъжете, отколкото
при жените, със съотношение 5:4 [25]. Той рядко се
среща при деца. Само 119 пациенти в детска възраст
– 65 момчета и 54 момичета, са отчетени в медицинската литература, в публикуваните в Pubmed списания
и Google [1, 26].

Фигура 2.
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Туморът има поразително предразположение към
дългите кости (97% от случаите), и по-конкретно пищяла (80 до 85% от случаите),и представлява най-характерната клинична характеристика на този тумор.
В 10 до 15% лезията се открива и в ипсилатералната
фибула [27]. Статистически туморът остава необичайно преобладаващ в пищяла, но и всички други големи
кости на крайниците са замесени и рядко се съобщава за засягане на няколко къси кости [28]. Други костивключват хумеруса [29], улна [30], бедрената кост
[31], фибула [8], радиус [32], безименните кости[33],
ребрата [34], гръбначния стълб [35] и рядко малки
кости на ръката и крака [36]. Има само шест случая на
спинален адамантином [35]. Има изключително редки
съобщения за адамантиноми, възникващи изключително от претибиалните меки тъкани без костно засягане [37, 38].
Първоначалните симптоми на адамантином често са
бавно настъпващи и неспецифични и зависят от местоположението и степента на заболяването. Развитието е коварно и неговият ход показва бавен, прогресивен характер. Пациентът често толерира симптоми
в продължение на много години, преди да потърси
медицинска помощ. История на значителна травма е
била забелязана в около 60% от 200 случая [25]. Повечето пациенти съобщават за подуване с или без болка.
Пациентът може да се появи с деформация на пищяла поради засягане на предната тибиална повърхност.
Патологичната фрактура може да присъства при 23%
от пациентите [39]. Има два случая на паранеопластична хиперкалцемия, свързана с тибиален адамантином и белодробни метастази [40, 41]. Спиналните
лезии могат да се проявяват чрез неврологични симптоми в допълнение към болката [35].
Рентгенологично адамантином на костите показва характеристики, които са донякъде характерни и помагат за установяване на предполагаема диагноза поради класическото местоположение и вид на тумора. В
пищяла обикновено се проявява като централна или
ексцентрична, мултилокуларна, поради склеротичните граници на припокриващи се леко разширени,
рязко или слабо очертани, остеолитични лезии. Както
беше посочено по-горе, в дългите кости се намира в
диафизарното място, въпреки че от време на време се
наблюдава метафизарно разширение на лезиите или
изолирано участие на метафиза. Засягането на метафизата прави диагнозата по-трудна, тъй като при диференциалната диагноза трябва да се вземат предвид
и други тумори. Лезиите са добре описани, включващи
предния тибиален кортекс, със септиране и периферна склероза. Редовно се наблюдава мултифокалност в
една и съща кост. Тези мултифокални лезии са заобиколени от плътни зони във формата на пръстен, произвеждащи характерния вид „сапунен мехур“. Лезията
обикновено е вътрекортикална, но може да разруши
кортекса и да нахлуе в екстракортикалните меки тъкани в около 15% от случаите [1]. Цялата лезия може да
има подчертан склеротичен марж, показателен за бавен растеж. Периосталната реакция е променлива от
минимална до изявена [23].
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Рентгенологично диференциалната диагноза на адамантином трябва да включва остеофиброзна дисплазия и фиброзна дисплазия. Разграничаването на
остеофиброзна дисплазия и фиброзна дисплазия от
адамантином може да бъде трудно; въпреки това, диафизарното разположение, засягането на предната
кортикална кост с разширение към костния мозък,
единични или множество възлови лезии в един или
повече огнища и интензивното и хомогенно усилване
могат да допринесат за диагностицирането на адамантином.
За изследване на лезиите на адамантином се използват
компютърна томография (КТ) и магнитно-резонансно изображение (ЯМР) и обикновено находките не са
специфични. КT сканирането показва кортикалното
засягане и разширение на меките тъкани, когато съществуват. КТ е от съществено значение при откриването на белодробни метастази и като такава играе
роля в рутинната обработка [1].
ЯМР е основен за прецизна локорегионална диагноза,
особено за изобразяване на отдалечени кортикални
огнища, мека тъкан и интрамедуларно разширение и,
по този начин, е полезен за определяне на свободни от
тумори граници и стратегии за реконструктивна хирургия. Van der Woude и др. описват два морфологични модела на MR изобразяване: солитарен лобулиран
фокус срещу модел на множество малки възли в едно
или повече огнища. Ако ЯМР сканирането се използва
за изследване на адамантиноми, туморите демонстрират ниска интензивност на сигнала на Т1спинални еха
изображения и висок сигнал за изображения при Т2.
Тъй като тези прояви са характерни и за повечето тумори, тези находки са неспецифични [43].
Използването на ядрената медицина за изследване
на адамантиноми е сравнително ново начинание. На
адамантиноматозните лезии съответстват следните
констатации: увеличен приток на кръв в областта на
тумора, увеличаване на кръвоснабдяването и увеличено натрупване на технеций– 99m метилен дифосфат
в областта на тумора. В допълнение, сканирането на
костите може да покаже съпътстващо фибуларно засягане [44].
Патология
Хистологично класическият адамантином е бифазен
тумор и се характеризира с епителни и остеофиброзни компоненти, които могат да се смесват помежду
си в различни пропорции и диференциращи модели.
Адамантиномът се класифицира в 2 отделни типа: класически и диференциран. Класическият адамантином
обикновено се среща при пациенти над 20 години, докато диференцираният адамантином (остеофиброзна
дисплазия (OFD)-подобен/регресивен/ювенилен/интракортикален адамантином) се среща почти изключително при пациенти на възраст под 20 години [45].
В допълнение, двата подтипа адамантином имат ясно
изразени рентгенографски и хистологични разлики

Класическият адамантином като цяло се характеризира с примеси както на епителни, така и на остеофиброзни компоненти, които са свързани с различни
пропорции и модели на диференциация. OFD-подобен адамантином се характеризира с преобладаване на
остеофиброзни тъкани, в които малки групи от епителни клетки се откриват само при внимателно търсене или имунохистохимия.
Макроскопски вид
Външният вид варира, но най-често туморът е жълто-сив или сивкаво-бял и месест или твърд на консистенция. Някои OFD като адамантиноми са по-твърди
поради наличието на сравнително големи образувания на кости. Понякога туморите показват макроскопични кисти в диаметър от няколко милиметра до
сантиметър. Тези кистични пространства съдържат
сламено оцветена или кръвениста течност [46].
Микроскопско изследване
Неопластичните клетки на класическия адамантином
варират от малки до големи по размер с фино диспергиран хроматин и цялостно нежен вид. Някои проявяват ядрена атипия. Отчитат се 0–2 митози на 10
полета с висока мощност [27, 47]. Описани са няколко
модела на растеж като тръбен, базалоиден, плоскоклетъчен, веретеноклетъчен и подобен на остеофиброзна
дисплазия вариант. В класическите адамантиноми
най-често срещаната форма се състои от твърди гнезда на базалоидни клетки. Тубуларните адамантиноми
се състоят от тесни повлекла на епителни клетки с
централна дискохезия, което води до съдов или жлезист вид. При базалоидния вариант епителните клетки
показват солидни гнезда на базалоидни клетки с отличителен периферен палисадинг. Плоскоклетъчният
вариант с или без кератинизация може да наподобява добре диференциран плоскоклетъчен карцином.
Въртеновидната форма показва равномерно въртене
с наличие на цепки, облицовани от епителни клетки.
Хистологичните особености на диференцирания адамантином се характеризират предимно с модел на остеофиброзна дисплазия [45].
Фокуси на калцификация [48], гигантски клетки [8],
ксантом и клетки на вретено [49] също са описани в
адамантином. Саркоматозната дедиференциация на
епителния компонент е описана от Hazelbag et al [50].
Освен това от Povysil et al са докладвани рабдоиден вариант на диференциран адамантином [51].
Връзка между адамантином и OFD
Постулирано е, че преобладаването на остеофиброзна
дисплазия, подобна на дисплазия в диференциран
адамантином, е резултат от вторичен възстановителен процес, прераснал в зряла и регресираща туморна
тъкан. Възможно е този процес да доведе до пълното
елиминиране на разпознаваемите туморни клетки от
лезията. Следователно, остеофиброзна дисплазия,
която има подобно анатомично местоположение, възрастово разпределение и рентгенологичен вид като

диференциран адамантином, в някои случаи може да
представлява еволюцията на основен адамантином.
Анализът предполага, че дългият костен адамантином
може да бъде друг член на уникалното семейство от
тумори, които могат да регресират спонтанно [45].
Тъй като някои тумори, наподобяващи остеофиброзна
дисплазия, са преминали към класически адамантиноми, хипотезата е, че първият е потенциален предшественик на втория, показва мезенхимална трансформация към епител. Има два случая, докладвани в литературата, за прогресия от диференциран към класически
тип [47]. Има противоречия относно потенциалната
корелация между класическия адамантином, остеофиброзна дисплазия, подобна на адамантином и остеофиброзна дисплазия – всички те произхождат главно
от кортекса на тибията и имат близки рентгенографски и хистологични сходства.
Вероятна хистогенетична връзка съществува между
трите образувания. Всъщност единствената очевидна
разлика между остеофиброзна дисплазия и диференцирания адамантином е наличието на епителен
компонент, лесно разпознаваем върху рутинни хематоксилин и еозин оцветени участъци и тяхното идентифициране само чрез имунохистохимични средства
в около 80% от остеофиброзната дисплазия на лезии.
Адамантинома е локално агресивен тумор и изключително бавно нараства с потенциал за метастазиране. Рецидивите на тумора са чести след неадекватна
терапия и поведението на повтарящата се неоплазма
наподобява все повече и повече на сарком. Това бавно
нарастващо злокачествено заболяване метастазира в
около 15-30% от случаите както по хематогенен, така и
по лимфен път към други части на тялото – обикновено до белите дробове или близките лимфни възли[25,
27, 65, 77]. Въпреки че проявява различни хистологични модели, не се наблюдава връзка между хистологията и клиничния ход. Терос и Ишак обаче [78] съобщават, че колкото по-злокачествена е лезията, толкова
по-малко отличителен е моделът на пчелната пита.
Някои изследователи смятат, че саркомът на Юинг,
подобен на конвенционалния адамантином, е придружен от по-агресивно поведение и по-лоша прогноза
[56, 77].
Локалната честота на рецидивите варира от 18–32%
[27, 65]. Въпрекиче да се установи точната статистика
на смъртността е трудно, поради изключително рядката природа на този тумор, се съобщава за смъртност
от 13% до 18% [25, 27].
Терапия
Настоящото лечение на адамантином, включително
резекция в широки оперативни граници,е с реконструкция на крайниците и съхраняване на крайниците. По този начин 10-годишната преживяемост е 87,2%
[39]. Не е доказано, че ампутацията на крайника, поразен от адамантином, подобрява преживяемостта в
сравнение с операцията за запазване на крайниците,
но може да се препоръча, ако се появят локални ре-

719

цидиви или ако резекциятаанблок и спасяването на
крайниците не е опция. За съжаление нито лъчевата
терапия, нито химиотерапията са с доказана ефективност при лечението на този коварен тумор [28].
Заключение
Въпреки че честотата на адамантинома е ниска, важно
е да се разпознае този рядък костен тумор, тъй като
в ранните етапи на заболяването, адекватното лечение ще доведе до отлична прогноза. Хистологичните
особености на първичния адамантином обикновено
са характерни за поставянето на диагнозата; въпреки
това, рядкостта и хетерогенността на тумора могат да
създадат диагностична несигурност в някои случаи,
особено тези, възникващи в нетибиални места. Обширното вземане на проби от лезията е важно, особено при диференцирания адамантином, при който
епителният компонент може да се наблюдава само
фокално. За да се гарантира хистологичната диагноза,
патолозите трябва да използват имунохистохимия за
демонстриране на понякога гнойни епителни клетъчни гнезда, когато рентгеновото изследване е насочващо за адамантином.
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ХОРДОМ
Хордомите са редки тумори, които възникват от ембрионални нотохордални остатъци по дължината на
невроксиса на активните места. Тези места са краищата на невраксиса и телата на прешлените. Хордомите
представляват по-малко от 1% от туморите на ЦНС
и рядко се срещат в извънаксиални места. Смята се,
че хордомите възникват от извънматочни остатъци
от нотохорди. Хордомите се лекуват оптимално с агресивна хирургия, като се запазват ключовите структури, и следоперативнооблъчване. [1] Хордомите са
свързани със значителна заболеваемост поради техните модели на растеж и хирургични ограничения при
резекция. [2]

Фигура 1.
През 1857 г. Вирхов първоначално е описал хордома,
като го е нарекъл „ехондроза физиалифора“, вярвайки, че те имат хрущялен произход. През 1895 г. Рибърт
открива подобни тумори в nucleous pulposus и установява нотохордалния произход на хордомите.
Ecchordosis physaliphora е термин, който се отнася до
малки, добре описани, желатинови маси, прилепени
към мозъчния ствол. Въпреки че е съставен от нотохордални останки, физиолифората на екхордозата
рядко, ако изобщо, прогресира в хордома. Ecchordosis
physaliphora е находка при приблизително 2% от аутопсионните прегледи, докато хордомите са доста
по-редки.
Редките, доброкачествени интрааксиални тумори от
нотохордален произход са описани като „интраосеозни доброкачествени тумори на нотохордални клетки“.
[3, 4] Те се отличават от физиолифората на екхордозата по интраосевото си местоположение и от хордомата
– по добре обособения рентгенографски вид, нежните
хистологични характеристики и липсата на разпространение в меките тъкани.
Въпреки че хордомите обикновено са бавнорастящи
тумори, те са локално агресивни с тенденция да проникват в съседни тъкани и органи. Локалният рецидив
води до разрушаване на тъканите и като цяло е причина за смъртта. Дават метастази, но рядко.
Епидемиология
Хордомите са редки неоплазми. Като първични вътречерепни новообразувания те представляват само
0,2% от всички тумори на ЦНС; те обаче представляват 2-4% от всички първични костни неоплазми.
Хордомите обикновено се срещат на 3 места: сакрума,
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интракраниално в кливуса и по оста на гръбначния
стълб, разпределени в низходящ ред по честота. Петдесет процента от хордомите се срещат в сакрума, докато хордомите на гръбначната ос са редки.
Когато разглеждаме всички локации, съотношението
мъж-жена е 2:1. Въпреки това туморите в основата на
черепа като подгрупа са склонни да имат по-равно разпределение по пол.
Редица доклади сочат, че хордоми се наблюдават във
всички възрастови групи, като пиковата честота варира в зависимост от мястото. Вътречерепните хордоми присъстват в много по-млада възрастова група в
сравнение с гръбначната локализация, тъй като съответната анатомия на мозъчния регион дава по-ранна
симптоматика. [5, 6] В една серия от хордоми средната
възраст при диагностициране на всички пациенти с
хордоми е била 56 години, с възрастов диапазон 2780 години. Спрямо локализацията средната възраст
за вътречерепни хордоми е 48 години.Като подгрупа
хордомите на сфеноокципиталната област имат средна възраст на възникване от 38 години. Средната възраст за сакрококцигеални хордоми е 56 години. При
хордоми, възникващи по протежение на прешлените,
средната възраст е 46 години.
При преглед на демографски и клинични данни на
педиатрични пациенти на възраст 19 години или
по-млади, извлечени от базата данни на наблюдението, епидемиологията и крайния резултат (SEER), педиатричните първични хордоми се представят най-често като малки тумори на по-малко от 4 см в черепа.
Преживяемостта сред педиатричните пациенти, претърпели операция, е значително по-дълга, отколкото
при възрастни (22,5 срещу 14,3 г; Р <0,001), а общата
преживяемост е по-дълга (17,2 срещу 12,6 г.). Общата
смъртност е по-ниска при педиатрични пациенти (38,4
срещу 49,8%), но смъртността, специфична за рак, е
била по-висока (37,2 срещу 28,6%). [7]
Етиология
Смята се, че хордомите възникват от примитивни нотохордални останки по аксиалния скелет. По време на
развитието нотохордата е заобиколена от развиващия
се гръбначен стълб. При възрастни остатъците от нотохордата присъстват като нуклеозен пулпоз на междупрешленните дискове. Нотохордалните остатъци,
които са екстрадурални, са най-често в сакрококцигеалната област, но могат да бъдат намерени на всяко
място по дължината на аксиалния скелет. Разпределението на туморите съответства на разпределението на
нотохордални остатъци.
Описана е генетична основа за някои хордоми. Въпреки това, повечето проявяват сложни анормални
кариотипи, включително пълни или частични загуби
на хромозоми 3, 4, 10 и 13, допълнения в хромозома 7 и
пренареждане на хромозома 1р. [8] Всички са замесени в патогенезата на хордомите. Също така е доказана
микросателитна нестабилност в резултат на дефекти
при поправяне на несъответствие с ДНК; обаче не са

установени специфични за хордома транслокации.
В проучване на 287 хордоми при 111 пациенти са
били идентифицирани експресия на различни маркери, включително EGFR, pSTAT3, VEGF и протеини
на mTOR пътя в съответно 85,9%, 79,1%, 85,7% и 46%.
[9] В друго проучване са открити 3 различни варианта, отчитащи 11 точкови мутации в 3 гена, свързани с
рака (KIT, KDR и TP53). [10]
Патофизиология

фокални участъци на хиперденситет. Лезиите са експанзивни с разрушителни или литични лезии в костта.
На ЯМР появата на хордома е подобна на появата при
CT сканиране, с по-добра разделителна способност на
компонента на меките тъкани, което води до по-добра
анатомична дефиниция, както е показано на изображението по-долу. Хордомите са хиперинтензивни на
Т2 изображенията, а хипоинтензните – върху Т1 изображенията.

Хордомите се характеризират с бавен растеж, локално разрушаване на костта и инфилтрация в съседната
мека тъкан. Много рядко се срещат далечни метастази.
Тези тумори обикновено имат относително индолентен, но продължително развитие с множество локални
рецидиви.
Клинична картина
Клиничната картина зависи изцяло от местоположението на хордома. [11] В кръстната кост често срещаните симптоми са болки в гърба и/или долния
крайник. Около половината от пациентите с хордома
имат автономни симптоми, по-специално ректална
дисфункция или уринарна инконтиненция. Около половината от пациентите с хордоми имат палпируема
сакрална маса.
При вътречерепните тумори най-често проявяващите
се симптоми са диплопия и главоболие. Неврологичните признаци се срещат и при над половината от пациентите, главно като паретична клиника на черепния
нерв. Парезата на черепния нерв VI и сензорният клон
на V са най-често срещаните.
Нечестите клинични прояви на вътречерепни тумори
включват ринорея на CSF, запушване на носа, кръвотечение от носа и субарахноиден кръвоизлив. [12]
Пациентите с тумори, разположени по протежение
на долните прешлени, могат да се появят с болка,
дисфункция на пикочния мехур или слабост на долните крайници. Пациентите с тумори, разположени
по протежение на шийните прешлени, се оплакват
от дрезгавост, дисфагия и понякога с фарингеално
кървене. Съобщавани са и други редки или уникални симптоми, но са изключение. Продължителността
на времето от появата на симптомите до диагнозата е
средно 10 месеца.
Образни изследвания
Показани са CT сканиране или MRI изследвания, за да
се оцени размера на тумора и да се уточни тъканната
инвазия, което е съществено за обема на оперативната
интервенция.
При СТ сканиранехордомите се появяват като единични или множество области на атенюиране в прешлените или сакрума. Зоните с ниска плътност се излъчват в цялата маса и в съседните тъкани. Ако хордомата
има значителен хондроиден компонент, може да има

Фигура 2.
Обикновените рентгенографии могат да бъдат полезни за демонстриране на размера на засягане на костите. Обикновените филмови рентгенографии могат да
показват неправилно определен ендостеален ръб или
обемна маса в меката тъкан. Лезиите също могат да
бъдат литични. По принцип, и особено при кливусните хордоми, ерозия на костта, по-специално на върха
на кливуса, и склеротична костна реакция се наблюдават рентгенографски. Масата се проявява като разрушителна, добре демаркирана лезия. Откриването
на тези характеристики може по-добре да изясни диагнозата на хордомите в диференциалната картина на
костните лезии.
Диагностични процедури
Техниките за изобразяване на кливуса обикновено
демонстрират характеристики, адекватни за разграничаване на хордомите от други специфични за мястото
лезии. В сакрума рентгенографските характеристики
са подобни на други често срещани костни тумори и,
макар че могат да подсказват за хордома, те не са диагностични.
Биопсиите на хордомите са полезни само когато други костни лезии остават в диференциалната диагноза
след извършване на образни изследвания. В този случай диагнозата на тъканите чрез биопсия може да даде
възможност за оптимално планиране за хирургична
резекция на тумора. Аспирацията с фина игла (FNA)
е предпочитаният метод за установяване на предоперативната морфологична диагноза на хордома и се
съобщава за по-ниски локални рецидиви в сравнение
с открита биопсия. [16] Диагностичните критерии за
хордома при FNA включват наличието на физиалифорни клетки с кръгли ядра, чист хроматин и отчет-
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ливи цитоплазмени граници на фона на изобилие от
миксоидно смляно вещество.
Хирургичната резекция остава основният метод на лечение както за диагностични, така и за терапевтични
цели.
Хистологични находки
Хордомите се делят на конвенционални, хондроидни и
дедиференцирани типове.
Микроскопски конвенционалните хордоми са съставени от еднакви клетки с малки овални или кръгли
ексцентрични ядра и плътен хроматин. Отличителните микроскопични особености на хордомите са многобройните вакуоли с променлив размер, разположени
в цитоплазмата на туморните клетки, във физиалифорните клетки, както е показано на фиг. 3, 4 по-долу.
Някои туморни клетки могат да имат по-твърда или
еозинофилна цитоплазма.

да бъдат групирани в групи или острови по листен
модел. Областите на туморните клетки могат да се видят в твърд, периваскуларен или дори лентообразен
модел. Между клетките, или клъстерите, съществува
изобилна базофилна до метахроматична муцинозна
матрица. Митозите, огнищата на плеоморфните клетки, или огнищният кръвоизлив, рядко могат да бъдат
наблюдавани, но не са характерни черти.
Фиброзната тъкан заобикаля новообразуванието и
разширява изпъкналости в тумора, обикновено без да
образува истинска капсула.
Хондроидният вариант на хордома е добре разпознат.
При тези тумори присъства значителен хрущялен компонент с характеристики или на хондросаркома, или
на хондрома. Някои автори смятат, че тези образувания са отделни и че проучвания, както с оцветяване на
имунопероксидаза, така и с електронна микроскопия,
могат да ги различат. Също така се смяташе, че пациентите с този вариант имат малко по-добра прогноза.
Въпреки това последните скорошни проучвания показват, че този вариант няма прогностично значение.
Дедиференцираният вариант на хордома е рядък и съдържа 2-8% от хордома. Те могат да се появят de novo
или като саркоматоидна трансформация в рецидиви
на конвенционален хордом, понякога след лъчева терапия. [17, 18]
Със специализирана хистохимия хордомните туморни клетки са склонни да бъдат периодично киселинно-Шиф (PAS) положителни. Матрицата оцветява дифузно муцикармин и алпийско синьо и оцветява метахроматично с толуидиново синьо; той е отрицателен
със суданското черно.

Фигура 3. Микроскопичен изглед на хематоксилин и
еозин (H&E) – оцветен участък на хордома, показващ характерните физилифорни клетки и муцинозна матрица

При електронна микроскопия ултраструктурните характеристики при хордомите включват десмосомални
приставки и изявени муцинозни вакуоли.
Имунохистохимично туморните клетки маркират
с цитокератини и антиген на епителната мембрана
(ЕМА). И хордомите, и ембриологичните нотохорди
са положителни за S-100, докато повечето карциноми са отрицателни. Тази разлика в положителността
на S-100 може да бъде полезна за разграничаването на
метастатичните карциноми от хордомите в случаите,
когато хистологичният модел е подобен. Положителността за цитокератини и ЕМА може да бъде полезна при разграничаването на хондроидния вариант на
хордома от хондросаркома.

Фигура 4. Микроскопски изглед с по-голямо увеличение на хематоксилин и еозин (H&E) – оцветен участък на хордома, показващ физилифорни клетки
При хордоми могат да се наблюдават различни хистологични модели на растеж. Клетките могат да бъдат
подредени в дифузен или лобуларен модел или могат
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Имунохистохимичните и генни изследвания разкриват наличието на високи нива наbrachyury в аксиални
хордоми. Brachyury е ключов фактор на транскрипция
в развитието на задната мезодерма, която става ограничена до нотохорда и опашката. Въпреки че класическият маркер – цитокератин, остава единственият
най-добър диагностичен маркер за хордома, добавянето на брахиури към диагностичния панел леко подобрява точността. [19]

Ролята на имунохистохимичното оцветяване на MIB1 (маркер за пролиферация), като прогностичен индикатор при хордоми, е противоречива, но данните
сочат, че повишеният индекс на маркиране на MIB-1
корелира с рецидивите.
Неотдавнашни проучвания разгледаха промените в
клетъчния цикъл и ролята на генния супресорен ген
на p53 в хордомната туморогенеза. Ранните данни сочат, че свръхекспресията на р53, характеризираща се
с повишено имунохистохимично оцветяване на р53
протеин, е свързана с лоша прогноза при пациенти с
хордома. [20]
Терапия
Лекарствена терапия
Многоцентровото клинично изпитване, фаза II, потвърди клиничната ефикасност на иматиниб мезилат
при лечението на хордома. [21] Лечението с иматиниб беше успешно за потискане на растежа на тумора (84%) или свиване на размера на тумора (16%) в
група от пациенти с прогресиращ, напреднал хордом.
Imatinib е инхибитор на тирозин киназа, насочен към
няколко ензима, включително рецептор на растежния
фактор– β (PDGFRB), който може да бъде експресиран
в хордоми.
Комбинация от бевацизумаб (антиваскуларно средство) и ерлотиниб (инхибитор на рецептора на епидермалния фактор на растежа [EGRF]) показа обещаващ дълготраен контрол на растежа на хордома. [22]
Изследванията обаче продължават и операцията остава стандартното лечение на хордомите. Адювантната
лъчева терапия се използва в случаите, когато се подозира непълна резекция. Традиционната химиотерапия
не е доказана като ефективна.
Показания за оперативно лечение
Хирургичната терапия за тези тумори е показана, тъй
като те непрекъснато растат, макар и бавно, и ерозират костите и прилежащата мека тъкан, причинявайки
подчертано унищожаване на околните тъкани.
Метаанализ на Di Maio и сътр. потвърди, че както
5-годишната преживяемост без прогресия, така и общата преживяемост на хордомите в основата на черепа се благоприятстват чрез пълна резекция на тумора.
[13] Освен това, този анализ предполага, че добавянето на адювантна лъчева терапия няма ефект върху хирургичната интервенция, но е оправдана в случаите на
нерадикална резекция. Не са открити разлики в общата преживяемост между различните видове адювантна
лъчева терапия. [13]
В по-скорошна ретроспективна поредица от случаи
на първични сакрални хордоми, лекувани с терапия
с въглеродни йони или с протонна терапия, Mima et
al показаха подобрен локален контрол върху растежа
на тумора и значително подобрение върху общата преживяемост.

Противопоказания
Противопоказанията за операция на хордома са свързани преди всичко с общото здравословно състояние
на пациента. Пациентът трябва да бъде оценен за сърдечни, белодробни, хематологични или ендокринни
заболявания, както и коагулационен статус. Тези нарушения трябва да бъдат отстранени преди операцията.
Проследяване
Необходимо е често проследяване поради високата степен на рецидив на тези тумори. Рецидивите на
тумора, идентифицирани рано, се лекуват по-лесно.
Средният интервал до рецидив е 3,8 години за радикално резецирани тумори, 2,1 години за нерадикална
резекция, последвана от лъчева терапия, и 8 месеца за
нерадикална ексцизия без адювантна терапия. Интервалът на проследяване, включително повторни MRI
или CT сканирания, зависи от радикалността на резекцията. Тъй като остатъчният тумор драстично съкращава времето на рецидив, пациентите с известен
или подозиран остатъчен тумор трябва да бъдат оценявани по-често.
Прогноза
Хордомите в основата на черепа (SBC) са редки дисембриогенетични инвазивни тумори с променлива
тенденция за рецидиви. В едно проучване общият
процент на преживяемост за 5 и 10 години е бил съответно 67% и 57%, а процентите за преживяемост без
прогресияза 5 и 10 години са съответно 58% и 44%.
Степента на резекция, адювантната лъчева терапия и
отсъствието на ринофаринксова инвазия са положителни независими предиктори за обща преживяемост.
Адювантната лъчева терапия, липсата на инвазия на
ринофаринкса и по-младата възраст на пациента са
положителни независими прогностични фактори за
оцеляване без прогресия. [15]
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РЕДКИ ТУМОРИ НА БЕЛИЯ ДРОБ
Карциноиди на белия дроб
Етиологията на белодробните карциноиди е неизвестна, но пациентите с мултиплената ендокринна
неоплазия тип 1 (MEN1) са с изключително завишен
риск. Делицията на хромозома 11q13 се установява
при повечето от пациентите. Белодробните карциноиди се делят на типични и атипични. Типичните форми независимо, че са потенцианално малигнени имат
по-добра прогноза и се лекуват хирургично, въпреки наличието на регионални метастази. Атипичните
карциноиди са значително по-малигнени, като метастазите при тях се установяват в 70% от болните (6).
Диагностичните процедури включват СТ, бронхоскопия с биопсия, октреоскен, позитронно-емисионна
томография (РЕТ), както и измерване на плазмените
нива на хоромогранин А и В. Основното лечение е
хирургично. По време на оперативното лечение срочното хистологично изследване е задължително, като
запазването на колкото се може повече белодробен
паренхим е пожелателно. Крайните резултати от лечението на метастатичния карциноид на белия дроб са
разочароващи. Cisplatin или carboplatin в комбинация
с etoposid редуцират туморната маса за определен период от време. Друго алтернативно лечение е комбинацията на doxorubicin с paclitaxel или streptozotocin (7).
В едно неотдавнашно проучване върху 11 белодробни
карциноида с наличие на метастази се наблюдаваха
два частични отговора: при един пациент с типичен
карциноид, провел терапия с cisplatin+etoposid с алтернираща комбинация от cyclophosphamid+vincrist
in+doxorubicin; другият болен с атипичен карциноид
беше лекуван с cisplatin+etoposid + paclitaxel (8). Белодробните карциноиди продуцират най-различни хормони, които провокират карциноиден синдром или
атипичен карциноиден синдром и по-рядко синдрома на Кушинг или акромегалията. Алфа интерферон
в комбинация със соматостатин или самостоятелно
повлиява благоприятно карциноидния синдром, като
при някои пациенти повлиява и заболяването (7). Десетгодишната преживяемост при оперирани пациенти
с типичен карциноид достига 90-100%, докато пациенти с атипичен карциноид имат значително по-ниска
преживяемост от 40-50% (10,11).
Бронхиални карциноиди
Бронхиалните карциноиди са редки малигнени тумори с годишна заболяемост от порядъка на 2.3-2.8 случая на един милион население (1). Тези тумори общо
взето имат благоприятна прогноза (2,3). Обхващат
около 25% от всички карциноидни тумори, но са едва
2-5% от първичните тумори на белия дроб (1,4). Рядко настъпва карциноиден синдром при тези тумори,
както и синдрома на Кушинг вследствие на ектопична продукция на адренокортикотропни хормони (5).
Клиничната проява е кашлица, кръвохрак и възможност за бронхиална обструкция, но понякога болните
могат да бъдат асимптоматични (3). Заболяването се
проявява във всяка възраст и разпределението по пол
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е почти еднакво (4,6). Разликите между типичен карциноид и атипичен карциноид за първи път бяха описани от Engelbreth-Holm през 1944 г. (7), но едва през
1972 г. Arrigoni и колеги (2) предложиха хистологични
критерии за разделяне на тези тумори.
Обикновено бронхиалните карциноиди са част от групата на малигнените неоплазми с невроендокринна
диференциация, вариращи от нискостепенни малигнени типични карциноиди (ТК) до междинни атипични (АК) и високостепенни едро- и дребноклетъчни
невроендокринни карциноми (3,8,9). Типичните пулмонални карциноиди рядко метастазират, като петгодишната преживяемост варира от 87% до 100% (10-12).
Пациенти с атипични карциноми имат по-голяма тенденция за метастазиране, като петгодишната преживяемост варира от 25-69% (13).
През 2004 група изследователи, начело с Giuseppe
Cardillo (Ann Thorac Surg 2004;77:1781–85), извършиха
проучване с оглед да се установят променливите, влияещи върху преживяемостта при болни, лекувани за
типичен и атипичен бронхиален карцином. Проучването е било ретроспективно върху 163-ма болни, лекувани хирургично. Случаите са били разделени според
World Health Organization criteria от 1999 г. на типични
(<2 mitoses per 2 mm, без некрози) и атипични карциноиди (2 to 10 mitoses per 2 mm или с некрози).
За първи път Oberndorfer през 1907 г. въвежда термина “carcinoid”, който се използва, за да опише определена група от малигнени тумори, които се проявяват
по-малко агресивно, отколкото повечето аденокарциноми на гастроинтестиналния тракт (15). В миналото
бронхиалните карциноидни тумори са представени
като бронхиални аденоми. Впоследствие те са включени в групата на невроендокринните пролиферации и неоплазми на белия дроб според World Health
Organization/International Association for the Study of
Lung Cancer classification in 1999 [8]. Бронхиалните
карциноиди се установяват повече при пациенти, които са с десет години по-млади от тези с недребноклетъчен карцином на белия дроб, като съотношението
мъж/жена е почти 1. В най-общ план прогнозата при
бронхиалния карциноид е добра, с изключение проучванията на Todd and colleagues [6], които докладваха
5-годишна преживяемост само 65% за проучване, обхващащо 65 болни.
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НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ (КАРЦИНОИДИ) НА ТИМУСА (TNETS)
Епидемиологияи етиология
Общата заболеваемост на невроендокринните тумори (TNETS) е 0.01/100 000 население, като мъжете
доминират. Заболяемостта при мъжете е три пъти
по-голяма от тази при жените (1). Възрастовата граница на заболяемостта е от 8-87 години, но по-често
се наблюдава в средната възраст. Има пряка връзка с
тютюнопушенето. Също така TNETS са свързани с ендокринни заболявания, като MEN1. Teh and co-workers
съобщиха за приблизително 20% заболяемост на пациенти с невроендокринни тимусни тумори, при които е
налице MEN1синдром (2). Болните с невроендокринни тумори на тимуса и MEN1 са предимно мъже, пушачи, но не е задължително да са с проява на ендокринен синдром, свързан с тимусния тумор (3). Синдрома
на Кушинг се споменава едва в една трета от спорадичните случаи, но никога при болни с MEN1. Обратно,
при 10% от случаите с ектопичен ACTH синдром се
наблюдава невроендокринен карцином на тимуса. Неотдавна се съобщи за ектопична секреция на GHRH,
самостоятелно и GHRH в комбинация с ACTH секреция от карциноид на тимуса, при един болен с MEN1 и
един пациент със спорадичен тумор.
Хистопатология и имунохистохимия
Макроскопският вид на TNETS е подобен на тимомите, но в много редки случаи са инкапсулирани.
Микроскопски туморът се представя с лентовидни
образувания под формата на розетка във фиброваскуларна строма. Клетките са малки, кръгли или овални
с еозинофилна цитоплазма и правилно окръглени
ядра. Имунохистохимичните проучвания разкриват
положително оцветяване за хромогранин А, синаптофизин и невронспецифична енолаза. Електронната
микроскопия показва наличие на секреторни гранули.
Възприетата нова класификация е на базата на специфични критерии, като митотична активност, наличие
на некрози и клетъчна атипия. Грейд 1 невроендокринен карцином, който преди се наричаше типичен
карциноид, има по-малко от 10 митози/100 high power
fields (hpf), без некрози и минимален плеоморфизъм.
При грейд 2 невроендокринен карцином, преди наричан атипичен карциноид, са налице над 10 митози/100
high power fields, наличие на некрози и умерен плеоморфизъм. Грейд 3 невроендокринен карцином, преди наричан едроклетъчен невроендокринен карцином
и дребно клетъчен карцином, се представят с повече
митози, а също и с некрози и плеоморфизъм. Всички
подгрупи на невроендокринните тумори на тимуса показват позитивно имунохистохимично оцветяване за
хромогранин А и синаптофизин.
Клинична характеристика
От една трета до половината от пациентите със спорадичен TNETS се представят с Кушинг синдром (4,5).
Повечето тимусни невроендокринни тумори показват
агресивно биологично поведение по време на диагно-
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зата. Симптомите са свързани с ефектите, които причиняват туморната маса, като болка в гърдите, кашлица и диспнея. При 20% от случаите се установява вена
кава синдром. При болните с Кушинг синдром не се
установява разлика в разпределението по пол. Други
неендокринни синдроми, свързани с TNETS, са полимиозит, полиартрит, перикардит и др. Локалната инвазия и метастатичното разпостранение настъпва по хематогенен илимофогенен път. Честа находка е медиастинално лимфогенно разпространение на процеса по
време на диагнозата. Далечните метастази включват
белия дроб, костите, надбъбречни жлези, черен дроб
и слезка, разпределени по ред на честотата. Честотата
на метастазите е приблизително 20% и имат протрахирано протичане.
Диагноза
Най-често невроендокринните тумори се диагностицират като туморна маса в предния медиастинум.
Откриват се най-често с рентгенография или СТ като
случайна находка или в процес на проследяване при
MEN1 пациенти. Най-точното изследване все още e
дискутабилен въпрос. Рутинното рентгенографско
изследване може би не е достатъчно за скриниране
или проследяване на тимусните NETS, тъй като профила на големите съдове и сърцето не позволяват поставянето на диагнозата, докато туморът не достигне
метастатичен стадий. Препоръчва се използването на
СТ за диагнозата, по-специално при MEN1 болни, както и за скринингови цели на всеки две или три години. Рентгенографията при MEN1 пациенти трябва да
бъде извършвана годишно (4,5). Соматостатиновите
рецептори (Octreoscan) бяха потвърдени от няколко
проучвания, както и постоперативна диагностична
процедура,които саот съществено значение за стадирането на заболяването (6). Въпреки това натрупването в костите може да бъде ниско. За локализирането
на тимусна или паратимусна инвазия при MEN1 болни може да бъдат използвани и други сцинтиграфски
трейсъри като 99mTc methoxyisobutylisonitrile. Също
може да се препоръча и MRI за ранна детекция за
включване на тимуса в процеса. Магнитният резонанс може да играе решаваща роля при търсенето на
перикардиална или инвазия на големите съдове и, по
такъв начин, да се преценятвъзможностите на болния
за оперативно лечение. Все още се уточняват възможностите на позитронно-емисионната томотрафия
(PET) за диагноза на карциноид на тимуса. Предварителни съобщения се появиха за диагностичната ефикасност на FDG (Fluorodeoxyglucose) тест. Интересно
е, че други изследвания установяват, че взетите биопсии на базата на натрупването на FDG, показват само
нормална тимусна хистология. Използването на 11C-5hydroxytryptophan е предпочитан заради неговата специфичност и точност при невроендокринните тумори, както и за диагнозата при пациенти с ектопичен
ACTH-секретиращ NETS на тимуса, който е негативен
с Octreoscan, MRI и СТ (7). Биохимичната диагноза на невроендокринните тумори на тимуса включва
уринен кортизол, плазмено ниво на хромогранин А,

невронспецифична енолаза, плазмено ниво на plasma
ACTH, GHRH, PTH и понякога PTHrP. При наличие на
фамилна анамнеза трябва да се извърши пълна скринигова програма за MEN1. При нито един пациент не
е установен карциноиден синдром, следователно използването на U-5-HIAA не е от полза.
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Единственото лечение на TNETS е хирургичното. Агресивното хирургично лечение включва радикална резекция и лимфна дисекция със следоперативна лъчетерапия (18). При пациенти с MEN1 синдром профилактичната тимектомия трябва да се извърши заедно
с паратиреоидектомия, с оглед предотвратяване развитието на неоплазма на тимуса. При големи и инвазивни тумори се препоръчва хирургичен достъп чрез
стернотомия. За по-добър достъп в съображение влиза също и предна или задно-латерална торакотомия.
Биопсирането на лимфните възли е задължително за
стадиране на заболяването и определяне на последващата терапия. Не е обсъждана ролята на неоадювантната/адювантна терапия (химиотерапия) или радиотерапия самостоятелно или в комбинация поради малкия брой болни. Някои автори препоръчват постоперативна лъчетерапия за профилактиране на локалните
рецидиви при инвазивни тумори (45-60 Gy). На този
етап не съществуват стандартни режими за химиолечение и терапията се базира на случаен опит. Правени
са опити за лечение с Ifosfamide и etoposide, при което
е постигнат краткотраен успех. Същото важи и за 5FU,
Streptozotocin, etoposide или cisplatinum. От едно друго
проучване пет от шест пациенти с карциноид на тимуса отговориха на лечение с temozolomide със стабилизиране на заболяването до осем месеца (предстои да
се публикува). По-успешно е комплексното лечението
с агресивна хирургия, неоадювантната химиотерапия
и хормонална терапия, включваща соматостатинови
аналози (Octreotide/Lanreotide). Повечето от невроендокринните тимусни тумори експресират соматостатин рецептор 2 и, следователно, лечението с 90YttriumDOTA-octreotide или 177Lutetium-DOTA-octreotate
може да бъде ефективно (6). На този етап няма други
данни в тази насока.
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Прогноза
Невроендокринните карциноми на тимуса са редки и
агресивни тумори, които се характеризират с локално
агресивен растеж и метастатично разпространение на
заболяването. Петгодишната преживяемост е 60-100%
за локализирано заболяване, 40% за регионално разпространение и 29% при метастатично заболяване.
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СТОМАШНИ КАРЦИНОИДИ
С термина „карциноид“ неправилно се описват голям
набор от хистологични промени за определени неоплазми, произвеждащи различни пептиди. В началото
приемани като самостоятелно туморно заболяване,
сега виждането е за разнообразие от различни лезии,
които са отделни от аденокарциномите по отношение
на биологичното им поведение и най-общо имат значително по-добра прогноза.
Стомашните карциноми са доста по-различни в биологично и клинично отношение от белодробните или
интестиналните карциноидни тумори. Карциноидните тумори и връзката им с аденокарциномите е източник на значителен билогичен и клиничен интерес (1).
Стомашните карциноидни тумори произхождат от
пролифериращи ентерохромафинно подобни клетки
(ECL), повишаващи нивото на гастрина в плазмата,
което подържа неопластичните промени в тези клетки
(2). Основата на хипергастринемията е ниският ациден статус като атрофичен гастрит, но може да бъде
свързана с гастрин секретираща неоплазма, както е
при тип 1 множествена ендокринна неоплазма (MEN1) синдром и др. Askanazy през 1923 г. (3) за първи път
съобщава за стомашен карциноид. В литературата
преди 1960 г. има съобщения само за 30 случая. Отскоро стомашните карциноиди са представени като група
от редки тумори, представляващи около 2% от всички документирани карциноиди (4). Малко след 1970
г. разбирането за тези тумори започна да се променя,
като се установи връзка между пролиферацията и ниския ациден статус. По-късно се оказа, че фармакотерапевтици, които задържат или тотално подтискат киселинната секреция, предизвикват хипергастринемия
и от тук могат да се явят като причинители на стомашни карциноиди.
Клинични симптоми
Snow et al. през 1955 г. (14) за първи път свърза атипичен еритематозен обрив със стомашен карциноиден тумор (туморът беше с големина 1.5 см, субмукозно разположен по малката кривина на стомаха).
Този атипичен обрив се свързва с производството и
секрецията на хистамин и 5-хидрокситриптофан (5НТ) и беше отново документиран от Sanders и Snow
през 1958 г. (15). Стомашните карциноидни тумори
клинично могат да наподобят картината на стомашна
язва, кървящи стомашни полипи или стомашен рак
(16,17). Sjöblom съобщи, че седем от 12 болни (58%)
със стомашни карциноиди съобщават за стомашна
болка, трима – повръщане (25%) и един – диария (8%).
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В допълнение четирима от 12 болни (33%) бяха открити случайно при извършването на гастроскопия при
съмнение за атрофичен гастрит (18).
В литературата има доста информация относно многообразието от клинична симптоматика, варираща от
масивно гастроинтестинално кървене до блокиране
на пилора и дори метастатична симптоматика (19-21).
Най-общите характеристики на атипичния карциноиден синдром сачервения обрив, отток на лицето, сълзене, главоболие и бронхоспазъм (24).Гастроскопията
с биопсия остава най-мощното диагностично оръжие
при стомашните карциноидни тумори (29). Най-често
лезиите представляват множество малки полипи, разположени във фундусната част на стомаха, с жълтеникав цвят. Описанието на Nakamura and colleagues (30)
за формация с неправилна форма, вдлъбната в центъра и разположена субмукозно, не е приета от всички и
може би се наблюдава само в редки случаи. Giovannini
et al. [31] установиха, че ендоскопската ехография
може да осигури огромна предоперативна информация за стадирането по отношение локализацията и
разпространението на тумора. Графията с бариев контраст установява случайни полипоидни находки и има
ограничено приложение (32,33). Компютърната томография на корема и таза дава информация за наличието на лимфогенни метастази и ангажирането на черния дроб (34). Локализацията и разпространението
на тумори със соматостатинови рецептори може да се
установи посредством сцинтиграфия с радиобелязани
соматостатинови аналози (35).
Класификацията на стомашните невроендокринни тумори обхваща три принципни вида лезии:
•

карциноидни тумори, свързани с атрофичен имунен гастрит;

•

карциноиди свързани с ZES и MEN-1;

•

спорадични карциноидни тумори.

Стомашните карциноиди се разделят на четири вида.
Първите три вида произхождат от подобни на ентерохромафинните клетки в стомашната мукоза. Тип1
са гастрин-зависими тумори, свързани с хроничния
атрофичен гастрит (chronic atrophic gastritis CAG), хипергастринемия и пернициозна анемия. Тип 2 също е
гастрин-зависим. Тези тумори се срещат при пациенти
с MEN1 и Zollinger-Ellison синдром. Тип 3 карциноиди
са солитарни тумори, без да са свързани с повишени
нива на серумния гастрин. Тип 4 туморите са слабо диференцирани невроендокринни карциноми (15).
Като цяло, стомашните карциноиди се считат за редки

тумори и представляват по-малко от 1% от всички стомашни неоплазми. Съгласно натрупаните от последните
изследвания даннисе оказва, че заболяемостта нараства и стига до 5 %. Причината за нарастването е въпрос на
дебат.
Биология на карциноидните тумори на стомаха. ECL клетки
Откриването на аргирофилни клетки в стомашната лигавица, съхраняващи хистамин, през 1971 г. от Hakanson
et al. [42]и Capella et al. (43) беше съществена стъпка в изясняване на биологията на стомашния карциноид. Стомашните ендокринни видове клетки включват най-малко седем отделни вида с различни морфологични характеристики:
•

D-клетки;

•

D1-клетки;

•

ECL-клетки;

•

ентерохромафинни клетки;

•

гастрин G-клетки;

•

Р-клетки;

•

Х-клетки.

Фигура 1. Разпределение на ендокринните видове клетки по M. Modlin et al.,Surgical Oncology 12 (2003) 153–172 159
Класификация на стомашните карциноиди
Както се видя в началото на изложението за стомашните карциноиди, с оглед изготвяне на рационална стратегия
за лечението им, са предложени три модела:
1. Аргирофилни карциноиди, свързани с хроничен атрофичен гастрит (CAG).
2. Аргирофилни ECL-клетъчни карциноиди при MEN-1-ZES.
3. Спорадични аргирофилни карциноиди (56).
Диагноза и лечение
Биохимична диагноза
Въпрекиче напоследък се рекламират голямо разнообразие от амини и пептиди за диагноза на стомашните карциноиди, основен диагностичен тест остава този с плазмения хромогранин (1).
Ендоскопската диагноза остава водещ метод при този вид тумори.
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Фигура 2.Лечебен алгоритъм при пациенти със стомашен карциноиден тумор (по Молдин).
Невроендокринни карциноми
Това е отделна подгрупа стомашни карциноиди в групата на слабо диференцираните невроендокринни карциноми. При изследване на 12 болни с такива тумори (6) 75% бяха мъже, като хипергастринемията се наблюдаваше
в една трета от болните. CAG се срещаше в 82% и в 25% от пациентите се установи ECL-клетъчна хиперплазия.
По време на диагнозата туморите обикновено са единични, с размер средно над 4 см в диаметър, като инвазията
стига до мускуларис проприя. По време на диагнозата при всички пациенти се установиха метастази (4). Рядко
се препоръчва агресивна циторедуктивна хирургия на стомаха, само в някои случаи с оглед предотвратяване на
усложнения като обстукция или перфорация.
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ЕНДОКРИННИ ПАНКРЕАТИЧНИ ТУМОРИ

•

инвазия в съседни органи;

Нервноендокринните тумори на панкреаса (NPT) са
функциониращи (свързани със специфичен клиничен
синдром, дължащ се на свръх продукция на определен
хормон) или нефункциониращи, т.е.разделят се според
основните хормони, които произвеждат. Заболяемостта е около 0.4-1 на 100000 население. При аутопсионна
находка този процент достига до 1.5, клинично неразпознати или асимптоматични с диаметър около <1 см.
Туморите нямат полова предилекция и се наблюдават
във всяка възраст, като пика е между 30-60 г. Някои от
тези тумори може да e част от синдром. По-малкочести от MEN 1 е von Hippel-Lindau (vHL) заболяването,
което се среща при около 15% от пациентите с NPT.
Досега се считаше, че NPT произхождат от Langerhans
островчетата, но последните проучвания установиха,
че е по-вероятно тези тумори да произхождат от плурипотентните стволови клетки в дукталния епител.
Диагнозата се поставя с цитоплазматично маркиране
със сребро. Не е ясно обачедали доброкачествените
инсулин-продуциращи тумори се развиват от стволовите островни клетки.

•

инвазия на съдове;

•

инвазия на плевра;

•

диаметър на тумора > 2 см;

•

митози > 2 per 10 HPF;

•

Ki-67 (MIB-1) >2%;

•

некрози.

В групата на функциониращите тумори са insulinom,
glucagonom, somatostatinom, gastrinom, VIPom и други
по-рядко срещани тумори.
Нефункциониращите карциноиди оформят най-голямата група (30-40%), следвана от гастриномите. Тази
група нефункциониращи тумори не се свързва с определен хормонален синдром, но може да се установят
повишени хормонални нива или имунореактивност
от тъканните проби. Всички тумори, при които повечето клетки експресират и секретират панкреатични
полипептиди или невротензин, са включени в групата
на нефункциониращите тумори. Много соматостатин-продуциращи тумори са клинично безсимптомни без определен хормонален синдром. Неотдавна
беше открит нов гастроинтестинален хормон, установен при плъхове и при стомашните х-подобни невроендокринни клетки при хора, които стимулират
производството на човешкия растежен хормон. Този
хормон беше установен при панкреатични ендокринни тумори. Тези тумори могат да експресират както
ghrelin, така и неговите рецептори, но определен клиничен синдром, свързан със свърхпроизводството на
този хормон, не е описан. Нефункциониращите тумори клинично се диагностицират във връзка с тяхната
големина или инвазия на съседни органи, както и по
наличието на метастази. Често пъти диагнозата е случайна, вследствие на СТ на коремни органи по други
поводи.
Всички (NPT), с изключение на инсулиномите, са малигнени над 50% от случаите и лечението е насочено
както срещу туморния растеж, така и срещу излишъка
на хормони.
Негативни прогностични фактори при ендокринни
панкреатични тумори са:
•

метастази;

Водещи методи за изследване са СТ, трансабдоминалната ехография, ендоскопската ехография. Цитоморфологичните характеристики на ендокринните панкреатични тумори са едни и същи както за функциониращите, така и за нефункциониращите – т.е. хистологичния модел не може да определи функциониращия
статус на тумора или типа на хормонална продукция.
Съществуват две изключения от това правило – амилоидните депозити са показателни за инсулиноми, а
жлезистите структури, съдържащи плазмомни телца,
са наблюдавани най-често при соматостатин продуциращите тумори (11,12,14,15). Слабо диференцираните
ендокринни карциноми понякога са погрешно диагностицирани като панкреатични карциноми.
Инсулиноми
Инсулиномите са най-честите функциониращи EPT.
Заболяемостта варира от 2-4 пациенти на милион население за година. Ендокринните тумори на панкреаса се диагностицират във всяка възрастова група, но
рядко се срещат под 15-годишна възраст. Най-висока
заболяемост се установява между 40-60 г. Мъжете са
засегнати малко по-слабо от жените (42,43). Етиологията на инсулиномите е неизвестна. Не са установени
рискови фактори, свързани с това заболяване. Последните проучвания върху клоналността при панкреатичните ендокринни тумори е в съответствие с хипотезата, че тези тумори първоначално може да бъдат
поликлонални или олигоклонални и в последствие се
появява по-агресивен клетъчен клон, който определя
агресивността и метастазирането на тумора (44). Повечето от инсулиномите са локализирани в панкреаса или директно са закачени към него. Ектопичните
(екстрапанкреатичните) инсулиноми с хипогликемична симптоматика са изключително редки (<2 %), като
най-често се намират в дуоденалната стена. Туморите
са разпределени равномерно между главата на панкреаса, тялото и опашката. Приблизително 85% от инсулиномите са единични, 6-13% – множествени и 4-6%
са свързани с MEN-1. Петгодишната преживяемост е
97% (45,46).
Клинична симптоматика
Инсулиномите се характеризират с бързо настъпваща
хипогликемия и неврологична симптоматика и евентуално симпатико-адренална автономна симптоматика. Епизодичните хипогликемични атаки се дължат
на интермитентна инсулинова секреция от тумора. С
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прогресирането на заболяването, атаките настъпват
по-често и пациентът може да развие персистираща
хипогликемия. Тежестта на симптомите не винаги
предсказва злокачествеността на процеса или размера
на тумора. Най-честите симптоми са резултат от неврогликопенията и катехоламиновия отговор. Най-изявените симптоми при дисфункция на централната
нервна система включват: диплопия, замъглено виждане, обърканост, ненормално поведение и амнезия.
При някои болни може да се наблюдава загуба на съзнанието и кома или перманентно увреждане на мозъка. Освобождаването на катехоламини предизвиква
симптоми като изпотяване, слабост, глад, тремор, гадене, тревожност и сърцебиене. Триадата на Wipple се
изразява в хипогликемия, плазмено ниво на гликозата
<3 mmol/L и облекчение на симптоматиката след вливане на гликозни разтвори ( 47-49).
Диагностични процедури
Диагнозата на инсулиномите се опростява изключително много чрез установяването на плазменото ниво
на инсулина посредством радиоимуноанализ. Обикновено се измерват стойностите на инсулина, проинсулина, C-пептида, за да се установи неадеквтната продукция на инсулин, съобразно кръвната захар. Около
80% от инсулиномите се диагностицират посредством
тези тестове. Неадекватните високи плазмени нива на
инсулина по време на 48-72 часа гладуване, също така е
силно чувствителен диагностичен тест. Супресията на
С-пептида е също използван скринингов потвърждаващ тест (50-51). Диференциалната диагноза на хипогликемията включва хормонален недостиг, чернодробна недостатъчност, екзогенен хиперинсулинизъм,
лекарства, ензимни дефекти. Понякога отдиференцирането на инсулинома от другите заболявания може да
бъде много трудно. Neisidioblastosis е много рядко заболяване, което изисква интраоперативна биопсия за
поставяне на диагнозата. Това нарушение се проявява
с заместване на нормалните панкреатични островчета
с дифузна хиперплазия (52). Пациенти с миелома мултиплекс, lupus erythematosus(SLE) и хипогликемия могат да имат антиинсулинови антитела. Тези антитела
свързват и освобождават по нерегулиран начин инсулин, което предизвиква хипогликемия. Пациентите с
инсулином могат да се разграничат чрез антиинсулин
антитяло тест.
Прогностични и предиктивни фактори
На този етап няма сигурни маркери за прогноза на поведението на инсулинома. Малигнените инсулиноми
варират от 2.4-17.9%, средно около 8.4%. Инсулиноми
с размер по-малко от 2 см в диаметър, без инвазия на
съдовете или метастази и митотичен индекс на Ki67 <
2%, се считат за доброкачествени (45,46,53).
Гастрином (синдром на ZOLLINGER–ELLISON)
Повечето от пациентите със синдрома на Zollinger–
Ellison страдат от гастрином на панкреаса или дуоденума. Гастриномите обикновено са често срещани функционално активни ендокринни тумори на панкреаса в
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20% от случаите, втори по-честота след инсулиномите.
Приблизително 0.1% от пациентите с дуоденална язва
са със Zollinger–Ellison синдром. Съобщените данни
за заболяемостта са между 0.5 и 4 на милион от населението за година. Синдрома на Zollinger–Ellison е
по-чест при мъжете, отколкото при жените, в съотношение 3:2. Средната възраст на началните симптоми
е 38 г. (между 7-83 г.). Етиологията и патогенезата на
заболяването е неизвестна. Приблизително 20% от
гастриномите са част от MEN-1. Не са известни други
рискови фактори. По време на диагнозата 50-60% от
туморите са малигнени (54-56). Съществена разлика
се получава при разпределението на панкреатичните
и непанкреатични гастриноми. В старата регистрация за туморите на Zollinger–Ellison 5.3% от пациентите бяха с локализация на тумора в панкреаса, 13%
– в дуоденума и йеюнума (57). В противоположност
на по-скорошни проучвания, които показаха панкреатична локализация в 24% с падане на спорадичните
случаи до 14%, докато дуоденалната локализация беше
49% от случаите (54). Панкреатичните гастриноми се
наблюдават най-често в главата на панкреаса. Повече
от 90% от гастриномите на дуоденума са разположени в първата и втората част на дуоденума и са ограничени в субмукозата при 54% от пациентите. Анатомичната зона, която обхваща главата на панкреаса,
горната и десцендентната част на дуоденума и съответните лимфни възли, се означава като „гастриномен
триъгълник“, тъй като повечето тумори се намират в
тази зона (58). Други основни зони на гастриномите
са мезентериума и сърцето. Някои перипанкреатични
и перидуоденални гастриноми по-скоро се считат за
първични тумори, отколкото за метастази от първично окултни тумори на дуоденума (54,55,59).
Клинична картина
Повече от 90% от болните с гастрином страдат от пептична язва. Диарията е друг общ симптом, причинен
от голямото количество киселина, секретирана в стомаха. Ниското рН дезактивира панкреатичните ензими, което от своя страна води до малабсорбция и стеаторея. В 75% от болните се установява наличието на
стомашна болка, дължаща се на пептичния улкус или
на гастроезофагеалния рефлукс.
Диагностични процедури
Диагнозата синдром на Zollinger–Ellison се потвърждава при положение, че рН на пациента е под 2.5, концентрацията на серумен гастрин над 1000 pg/mL
(нормално < 100 pg/mL). За съжаление повечето от
пациентите (40–50%) се представят със серумен гастрин между 100-500 pg/mL. Ето защо при тези случаи
трябва да се извърши и секретиновия тест към BAO,
както и стимулирано от pentagastrin киселинно производство (MAO).
Секретиновият тест се счита за положителен, когато
имаме повишаване на серумния гастрин над стойностите преди лечение > 200 pg/mL (60,61).
Прогноза и предиктивни фактори

По принцип прогресията на гастриномите е бавна с
петгодишна преживяемост около 65%, а десетгодишната преживяемост е 51%. Дори при метастатично заболяване, десетгодишната преживяемост достига до
46% при метастази в лимфните възли и 40% при чернодробни метастази. При радикална оперативна интервенция пет- и десетгодишната преживяемост достига до 90-100%. Болните с панкреатичен тумор имат
по-лоша прогноза от тези с първичен тумор на дуоденума. Засега няма установен маркер, предсказващ биологичното поведение на гастриномния тумор. В някои
проучвания се изказва мнение, че агресивността на
тумора зависи от HER- 2/neu amplification, epidermal
growth factor (EGF) и хепатоцитния растежен фактор
(54,62,63).
Випома (синдром на VERNER–MORRISON)
Тумор секретиращия вазоактивен интестинален полипептид (VIP) се свързва със синдрома на воднистата
диария, известен и под друго име синдрома на Verner–
Morrison или панкреатична холера, или WDHA (watery
diarrhoea/hypokalaemia/achlorhydria) синдром. Приблизително 50% от панкреатичните VIPomas са малигнени по време на диагнозата. Жените са засегнати
по-често от мъжете и възрастта на пациентите варира
от 19-79 години (средно 48 години). В противоположност на казаното е, че две трети от VIPomas се установяват в детска възраст. Някои випоми са свързани
с MEN-1. VIPomas, локализирани в панкреасаса около
80%, а извън панкреаса – останалите 20%. По често
тези тумори са локализирани в опашката, след това в
главата и тялото. Екстрапанкреатичните VIP-секретиращи епитеални тумори са изключително редки, като
включват лезии в тънкото черво, хранопровода и бъбреците. Неврогенните тумори, като ганглионевриномите, ганглионевробластоми, невробластоми и феохромоцитоми, представляват основните екстрапанкреатични VIP-секретиращи тумори (64-66).
Клинични симптоми и диагноза
Синдрома на Verner–Morrison се проявява с водниста
диария, хипокалиемия, ахлорхидрия или по-често хипохлорхидрия. Количеството на диарията варира от
0.5 до 15 литра и е най-изявения симптом. Това води
до загуби на калий и бикарбонати, което пък от своя
страна води до метаболитна ацидоза и дехидратация.
Другите промени включват хиперкалциемия с нормални нива на паратиреоиден хормон, хипергликемия,
както и възможност за флаш промени по лицето и гърдите. Диагнозата се поставя чрез измерване на нивата
в серума на VIP като те трябва да бъдат над 60 pmol/L.
Понякога серумния PHM (peptide histidine methionine)
също е повишен (67,68).

Глюканом
Глюканомите представляват около 5% от всички клинично изявени EPT и 8-13% от функциониращите
тумори. Заболеваемостта на болни с глюканомния
синдром е 1 на 20 милиона на година. Възрастовото
разпределение е между 40-70 години (средно 19-72 години). Малко по-често заболяването се наблюдава при
жените. Понякога глюканомите могат да бъдат част от
MEN-1. Най-често се наблюдават като локализация в
опашката на панреаса. Екстрапанкреасните глюканоми са изключително редки (70,71).
Клиника и диагноза
Глюканомният синдром рефлектира върху катаболното действие на ексесивно завишените нива на глюкагона. Най-често срещаната изява на синдрома е некротичната мигрираща еритема в 70% от пациентите.
Обрива обикновено започва от ингвиналната зона и
перинеума, като мигрира дистално към крайниците.
Синдрома също така включва: незначителен глюкозен
нетолеранс, нормохромна нормоцитна анемия, загуба
на тегло, депресия, диария и тенденция за развитие на
дълбоки венозни тромбози. Кожният обрив се свързва със стоматит, хейлит, атрофичен глосит, алопеция,
онихолиза, вулвовагинит и уретрит. Причината за обрива все още е неизвестна, но се предполага, че в основата на процеса е директното влияние на глюкагона
върху кожата, заедно с освободения простагландин,
недостига на аминокиселини, свободни мастни киселини или цинк. Значителна загуба на тегло настъпва
при около 65% от пациентите, а захарен диабет в 50%
от случаите. Нормохромна и нормоцитна анемия –
при една трета от пациентите и вероятно се дължи на
костномозъчна супресия от глюкагона или дефицит на
аминокиселини. Тенденцията за венозни тромбози се
повишава и настъпва при около 10-15% от пациентите и може да бъде животозастрашаваща (70-73). Диагнозата се поставя на базата на нивата на глюкагона
– 10-20 точки (при гладуване), но при някои тези нива
могат да бъдат на горна гранична стойност. Приблизително една пета от болните с глюкагон имат и повишени нива при гладуване на гастрин.
Прогноза и прогностични фактори
По време на диагнозата около 60-70% от болните са
с метастатичен процес. Дори при малките тумори не
може да се предскаже тяхното биологично поведение.
Туморите нарастват бавно и пациентите могат да преживеят много години. Понякога при мултихормоналните тумори глюканомния синдром се свързва със
или последван от друг синдром, като хипогликемичен
синдром или синдром на Zollinger–Ellison (74).

Прогноза

Соматостатином

Петгодишната преживяемост е 59.6% при пациенти с
метастази и 94.4% при такива без метастази (69).

Соматостатиномите са редки тумори, произхождащи от панкреаса или горната част на тънките черва,
главно от дуоденума. Соматостатина предизвиква
общ инхибиращ ефект на екзокринната и ендокринна
секреция, както и на мотолитета на дебелото черво, в
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резултат на което се получава така наречения „инхибиторен синдром“. Соматостатиновите тумори не се
свързват обикновено с MEN-1, но могат да бъдат част
от неврофиброматоза 1(NF-1) (75). Панкреатичните
соматостатинови тумори обикновено са големи (среден диаметър 5.1 см), като предилекционно място е
главата на панкреаса, и се свързват с локални симптоми и/или симптоми, дължащи се на голямата секреция
на соматостатин (75). Между 70 и 92% от туморите са
метастатични по време на диагнозата или операцията
при средна възраст от 50 години (76). При тях може
да се наблюдава множествена хормонална продукция
(33%). Дуоденалните соматостатиноми имат тенденция да бъдат по-малки. Когато са съчетани с болестта
на von Recklinghausen, могат да се наблюдават псамомни телца и мултисекреторна активност (по-слаба малигненост) (75).
Клинична картина и диагноза
Повечето тумори се установяват по време на лапаротомия за холецистекомия или по време на гастроинтестинални изследвания по повод на абдоминална
болка и диария (76). Симптомите, предизвикани от соматостатиновите тумори, са по-слабо изявени и специфични, отколкото предизвиканите от другите ендокриннни панкреатични тумори. Симптомите, свързани с тези тумори са: хипергликемия, холелитиазис,
диария, стеаторея, хипохлорхидрия (75). Могат да се
наблюдават и симптоми, свързани с малигнения процес като болка, анемия и загуба на тегло (75). Диагнозата се поставя с установяването на повишено ниво на
соматостатина и наличие на туморна маса в панкреаса.
Интересно е, че дуоденалните соматостатиноми не се
изявяват с повишени стойности на соматостатин. Повечето екстрапанкреатични соматостатинови тумори
се установяват в дуоденума, но също така и в йеюнума, дуктус цистикус, колона и ректума (75,77). Симптоматиката в повечето случаи се дължи на локалните
ефекти на туморната маса, отколкото на системните
ефекти на соматостатина. Повечето от случаите се откриват случайно по време на ендскопските процедури.
По-голяма част от дуоденални тумори са локализирани в близост до ампула Фатери и могат да предизвикат
обструкция на жлъчния проток, панкреатит и гастроинтестинално кървене (77). Тези тумори се асоциират
със секреторен синдром, въпреки че диабета и холелитиазата са описани като случайни находки.
Прогноза и прогностични фактори
Радикалните оперативни процедури при тези тумори
са от порядъка на 60-80% (78). Болните се повлияват
добре от хирургичното лечение, тъй като в повечето
случаи тези тумори имат злокачествено поведение. По
литературни данни има статистически значима разлика между честотата на метастазирането и малигнизирането на процеса между панкреатичните и екстрапанкреатичните тумори. Петгодишната преживяемост
е 75% без метастази и 60% при наличие на такива (75).
Тумори с ектопична хормонална продукция
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Съобщени бяха и други редки тумори през последните години, като ACTHomas (110 случая), GRFomas (50
случая), neurotensinomas (50 случая) и parathyrinomas
(35 случая) (79). Ендокринните тумори на панкреаса
могат да секретират enteroglucagon, cholecystokinin
(CCK), стомашен инхибиторен пептид, гастрин релизинг пептид (GRP) и (грелин в редки случаи). В
неотдавнашни проучвания се установява в 4-16% от
случаите със синдрома на Кушинг, който може да се
обясни с наличието на ектопичен на ACTH синдром,
произхождащ от панкреатичен тумор (80,81). Според
едно проспективно проучване синдрома на Кушинг
настъпва в 5% от случаите със спорадичен синдром на
Zollinger–Ellison (80,81). При тези случаи, синдромът
на Кушинг се проявява в много тежка форма, което се
дължи на ектопична продукция на ACTH и настъпва с
метастази от панкреатичен ендокринен тумор на панкреаса, който слабо отговаря на химиотерапевтично
лечение, поради което заболяването е с много лоша
прогноза (80). Клиниката на синдрома на Кушинг,
като изява на ендокринни панкреатични тумори, се
наблюдава в 37–60% от случаите и може да предхожда
всеки друг хормонален синдром. Пациенти с GRFoma
и акромегалия, без данни за метастази, подлежат на
хирургично лечение (82). При болни с нерезктабилни
лезии е от съществена полза за болния да се редуцират серумните нива на растежния хормон. В противоречие на класическата акромегалия, допаминовите
антагонисти, като bromocriptine, няма да нормализират серумните нива на растежния фактор (83). Вместо
това octreotide или други соматостатинови аналози
могат да понижат нивата на растежния хормон IGF-1,
като в някои случаи може да се наблюдава и намаляване на хипофизата. В 75% от случаите octreotide намалява нивата на GRF с повече от 50% (83).
Функционални неактивни тумори
Ендокринните тумори на панкреаса са класифицирани като нефункциониращи, когато не са свързани
с определен клиничен синдром (84). Най-често те са
диагностицирани по време на 5-6 десетилетие от живота (84). По данни на неотдавнашни публикации честотата на нефункционалните тумори се е повишила в
сравнение с функциониращите тумори и на този етап
са 30-50% от туморния материал. Отдиференцирането
им от силно агресивните аденокарциноми на панкреаса е изключително важно (84). Водещи моменти в диагнозата са липса на хиперваскуларизация и негативна
октреотидна сцинтиграфия. Причината, поради която
нефункционалните тумори са хормонално неактивни, е разнообразна. От биохимичните изследвания се
установява, че въпреки високите нива на пептидите,
като PP (панкреатичен полипептид), hCG subunits,
neurotensin, ghrelin и chromogranins, не е известно да
се наблюдаваклинична симптоматика при тези пациенти (84). При други пациенти, при които се установяват пептиди (които са причина за клиничната симптоматика, но такава не е проявена), в този случай обяснението е в много ниските нива на концентрация, биологично неактивни молекулярни форми, понижена

регулация на периферните рецептори или симултанна
продукция на инхибиторен пептид като соматостатин
(84). Хистопатологично нефункционалните EPT не
могат да се отдиференцират от функционалните тумори чрез имунохистохимия. Обикновено се оцветяват
позитивно за chromogranin A и synaptophysin, с което
се установява ендокринната природа на тумора (84).
Освен това те могат да съдържат РР и други пептиди. В
една серия от нефункционални EPT тумори се установи 50% имунореактивност на инсулин, 30% глюкагонна имунореактивност,40 РР(панкреатичен полипептид) имунореактивност и само в 13% от туморите не
съдържаха нито един от тези пептиди (85). Тези тумори обикновено са големи и солитарни, с изключение
на MEN-1. Разположени са по целия панкреас в съотношение глава, тяло, опашка както следва: 7:1:1.5 (85).

метод за съжаление има проблем с локализацията с
малките по-размер тумори и тумори, при които няма
рецептори, а това са 50% от инсулиномите, ето защо на
преден план излизат също и неинвазивни и инвазивни
диагностични процедури.

Клинична картина и диагноза

В клиничната практика, ultrasonography (US), computed
tomography (CT), и/или magnetic resonance imaging
(MRI) са първоначални визуализиращи методи, въпреки че тези техники не са достатъчно сенситивни за
малките тумори и метастази.

Болните с нефункционални тумори се проявяват клинично с разнообразна картина от симптоми, причинени от ефектите на притискане от първичния тумор,
метастазите или инвазията в съседни тъкани (84). Болката се проявява в 36%, иктера в 28% от случаите. При
16% от болните туморът се установява случайно по
време на хирургична интервениция по повод на друго заболяване. При останалите пациенти се наблюдава
разнообразие от симптоми, дължащи се на туморната маса (загуба на тегло, стеаторея, кървене от горния
интестинален тракт, рецидивиращи панкреатити, диспепсия), отпадналост и физическо неразположение
(81,84). Средният период за закъсняване на диагнозата варира от 5 месеца до 2-7 години (70). Диагнозата
при нефункционалните тумори се поставя с измерване
на нивата в серума на различните хормони. По време
на диагнозата почти всички пациенти показват повишени нива на chromogranin A (84). В серия от болни
се установява и повишения на 58% PP (панкреатичен
полипептид), 40% hGC-a и 20% hCG-b (84). При малка
група от пациенти също така могат да се наблюдават
повишени нива на специфични маркери като gastrin,
calcitonin, insulin, c-peptide, proinsulin и somatostatin
(84). За включване на панкреаса при MEN-1 за поставяне на диагнозата може да се използва и теста за стандартизирана хранителна стимулация (84).
Прогноза и прогностични фактори
Честотата на метастазите извън пакреаса, периневрална и васкуларна инфилтрация се установява в 62-92%
(76). Неотдавна се установиха две подгрупи нефункционални тумори като едната се изявява с голямо хромозомно разбъркване и независими неблагоприятни
прогностични фактори, докато при другата не се установяват такива (86). Общата 5- и 10-годишна преживяемост е съответно 65% и 49% (87).
Локализация и визуализация на ендокринните тумори
Сцинтиграфията на цялото тяло с 111 Inoctreotide,
базирана на наличието на соматостатин рецептори,които присъстват в 80-90% в ендокринните тумори,
е водещ метод в диагностиката на тези тумори. Този

•

Ендоскопски процедури

Въпреки че гастриномите са локализирани най-често
в дуоденума, много рядко се откриват посредством
горна ендоскопия, поради малките им размери и субмукозното им разположение. За предпочитание е интраоперативната ендоскопия при тези случаи (88).
Процентът на откриваемост достига до 20% с приложението на трансилюминация (89).
•

•

CT и MRI

Ехография

Трансабдоминалната ехография за детекция на инсулиноми и гастриноми е между 25-70% и 30%, съответно (93). Честотата на детекция е по-добра при тумори
>3 см и лоша при тумори <1 см.
•

Радиоизотопно визуализиране

MIBG (123I- и 131I-metaiodobenzylguanidine), базирано на експресията катехоламинови транспортери,
е високочувствителен метод за диагноза на феохромоцитома при деведесет процента от туморите над 1
см. MIBG сканирането все още се използва при някои
центрове за откриване на карциноиди и ендокринни
тумори на панкреаса. При карциноидните тумори съобщената чувствителност е била около 50%, докато
при EPT е по-малко от 10% (98).
•

111

In-octreotide сцинтиграфия

От редица проучвания се установи, че сцинтиграфията с 111In-octreotide е по-чувствителна от всеки един
от конвенционалните методи, използвани за локализация на гастриноми или за индентифициране на чернодробни метастази. Общата сенситивност е около
90% за първичните тумори и метастази >2 см в диаметър (99).
•

Позитронно-емисионна томография (PET)

PET,
използваща
серотонин
прекурсора
5-hydroxytryptophan (5-HTP) индикиран с 11C, е ефективна над 90% при невроендокринните панкреатични
тумори, което се дължи на селективното му натрупване в туморната тъкан, сравнен с околната тъкан (100).
•

Инвазивни процедури

В случаи на малки инсулиноми, неоткрити от другите
визуализиращи процедури, се препоръчват инвазивни
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техники за предоперативна локализация. При тези случаи се препоръчва transhepatic portal venous sampling с
чувствителност при 70% от случаите (103). Трябва да се отбележи, че тази процедура е време консумираща и е
свързана със значителна морбидност (104).
Обобщение
111

In-octreotide сцинтиграфия се препоръчва като водещ метод за диагностика на функционални и нефункционални ендокринни панкреатични тумори. При подозрение за гастриноми е показана ендоскопия или EUS, с оглед
доказване на дуоденални и панкреатични гастриноми и, по-специално, когато имаме подозрение за MEN-1. При
пациенти с позитивна октреотидна сцинтиграфия, конвенционалната визуализация с CT/MR изисква доказване
на точна морфология. EUS е най-чувствителният метод за преоперативна локализация на панкреатични лезии.
Тъй като 50% от инсулиномите са негативни при октреотидната сцинтигарфия, EUS се считакато най-чувствителния метод за локализиране на туморите. 111In-octreotide е показан при малигнени инсулиноми, защото могат
да имат соматостатинови рецептори. В бъдеще може би ще се използва по-широко PET/CT сканирането поради
приемливата цена и наличност.
Лечение
Тъй като EPT, с изключение на инсулиномите, са малигнени в повече от 50%, лечението трябва да бъде насочено
както към тумора, така и към излишъка на хормони в серума. С напредъка на лекарствената терапия (инхибитори
на протонната помпа, соматостатинови аналози) се постигна контрол на хормоналните симптоми. Най-честата
причина за летален край на тези болни е чернодробната недостатъчност. Ето защо казуалното лечение, т.е. антитуморната терапия, е от съществено значение за увеличаване на общата преживяемост. Започването на системна
терапия на този етап е доста противоречиво, поради бавния растеж на тумора и наличието само на лекаствени
средства за палиативно лечение. Когато се предлага палиативно лечение е изключително важно да се балансира
ефектът на очакваните странични ефекти и качеството на живот срещу очаквания отговор от лечението.
Фигура 1. Алгоритъм на лечение на ендокринни панкреасни тумори - interferon (IFN)

Основни насоки:
•

точната хистопатология е съществен момент и трябва да включва оцветяване на маркер за пролиферация
MIB-1 (Ki-67);
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•

основният биохимичен скриниращ маркер за ендокринните панкреатични тумори е chromogranin A;

•

соматостатиновата рецепторна сцинтиграфия е
най-съществената процедура за локализация, стадиране и водеща терапия;

•

соматостатиновите аналози са най-важните лекарствени средства за контрол на клиничните симптоми при функциониращи невроендокринни тумори.

Цитотоксичното лечение би трябвало да се прилага
при пациенти с ендокринни панкреатични тумори с
висок индекс на пролиферация (MIB-1 >10% ).
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РЕДКИ ТУМОРИ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ
Алвеоларен мекотъканен сарком (ASPS)
Алвеоларният сарком на меките тъкани, или ASPS, е
тумор, който произхожда от различни видове мека тъкан, като мускули, мазнини или нерви. Той може също
да се нарече алвеоларен сарком на меките тъкани, алвеоларен сарком на меките части или ASP сарком.
Най-често ASPS се локализира в долните крайници,
въпреки че може да започне и в други части на тялото, включително ръцете, главата или шията. В ранните
етапи може да бъде трудно да се намери, защото започва като безболезнено образувание. До момента, в
който е открит, ASPS често се е разпространил на други места в тялото, по-специално в белите дробове.
ASPS има тенденция да се разпространява рано, защото създава мрежа от кръвоносни съдове, през които
раковите клетки могат да мигрират.
ASPS е един от най-редките саркоми. Тези саркомисъставляват 1% от всички видове рак, а ASPS съставлява
само 0,2% до 1% от всички саркоми на меките тъкани.
В САЩ има около 80 случая, диагностицирани годишно.
При възрастни пациенти ASPS често се среща като
безболезнена формация на крака или глутеусите,
гръдния кош или ръцете. При деца ASPS може да се
намери на главата и шията, особено около езика или
окото. Както при възрастни, така и при деца, ранната
диагноза е трудна.

то, тъй като съединителната тъкан се намира навсякъде. Дезмоидните тумори често се срещат в корема,
както и в раменете, горната част на ръцете и бедрата.
Дезмоидните тумори са доброкачествени. Растежът
на тези тумори може да бъде бавен и бърз. Могат да
инфилтрират съседни тъкани и органи. Дезмоидните
тумори се срещат най-често при хора на възраст между 15 и 60 години. Те са по-често срещани при жените,
отколкото при мъжете.
Честотата на десмоидните тумори е на всеки един милион души по света, два до четири са диагностицирани с десмоиден тумор годишно.
Диагноза
Десмоидните тумори се проявяват със или без симптоматика. Симптомите могат да включват болка, подуване в областта на тумора, загуба на сън или затруднено
придвижване. За хора без симптоми, тези тумори могат да бъдат открити случайно.
Образна диагностика: образни сканирания като CT,
MRI или ултразвук.
Биопсия: Основен метод за установяването на десмоидния тумор.
Терапия
Хирургичното лечение е стандарт.
Лъчева терапия: Лъчевата терапия е вариант за лечение на някои десмоидни тумори.

Образна диагностика: CT или MRI са методи на избор.

Химиотерапия: Няма стандартна химиотерапия за
десмоидни тумори.

Биопсия: Вземането на тъканна проба е задължителна
за уточняване вида на тумора.

Редки тумори на съдовата система

Лечение

Ангиосарком

ASPS расте много по-бавно от много други саркоми.
Този бавен растеж означава, че пациентите с ASPS могат да имат голяма преживяемост.

Ангиосаркомът е рядък вид рак, който произхожда от
интимата на кръвоносните и лимфните съдове. Ангиосаркомът може да се появи навсякъде по тялото, но
най-често се проявява в кожата на главата и шията.
Рядко ангиосаркомът може да се образува в кожата на
други части на тялото, като гърдата. Може също така
да се образува в органи, като черния дроб и сърце.

Хирургия: Хирургията е основния метод на лечение.
Лъчева терапия: Лъчевата терапия може да се прилага
в комплексното лечение, с оглед предотвратяване на
рецидиви.
Химиотерапия: Не е показана при този вид тумори.
Десмоиден тумор
Дезмоидните тумори произхождат от съединителната
тъкан, по-конкретно от фибробластите. Дезмоидните
тумори са известни също като агресивна фиброматоза
или десмоидна фиброматоза.
Дезмоиден тумор може да се появи навсякъде в тяло-

Рискови фактори
Факторите, които могат да повишат риска от ангиосарком, включват:
Лъчетерапия. Лъчелечение за рак или други състояния
може да увеличи рискът от ангиосарком. Като рядко
усложнение вследствиена лъчева терапия ангиосаркомът обикновено се появява 5 до 10 години след лечението.
Подуване, причинено от увреждане на лимфните съ-
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дове (лимфедем). Лимфедемът представлява риск, когато лимфните възли се отстраняват по време на операция – техника, която често се използва за лечение
на рак. Лимфедемът може да се появи и в отговор на
инфекция или други условия.
Химикали. Ангиосаркомът на черния дроб е свързан
с излагане на няколко химикали, включително винилхлорид и арсен.
Клинична картина
Клиничната картина на ангиосаркома зависи от мястото на развитие.
Най-често ангиосаркомът се появява в кожата на главата и шията, по-специално на скалпа. Тази форма на
ангиосаркома включва:
•

повдигната, пурпурна област на кожата, която прилича на синина;

•

лезия, наподобяваща синини, която с времето нараства;

•

лезия, която може да кърви при надраскване или
удари;

•

подуване в околната кожа.

Когато ангиосаркомът засяга органи, като черен дроб
или сърце, често причинява болка. Други симптоми
зависят от местоположението на ангиосаркома.
Лечението на ангиосаркома зависи от локализацията
на рака. Опциите за лечение могат да включват хирургия, лъчева терапия и химиотерапия.
Епителиоиден хемангиоендотелиом
Епителиоидният хемангиоендотелиом е рядък съдов
тумор, описан за първи път през 1975 г. от Dail and
Liebow като агресивен бронхоалвеоларен клетъчен
карцином. Етиологията все още е дилема. Повечето
пъти той засяга белите дробове, черния дроб и костите, въпреки че този вид тумор може да включва
областта на главата и шията, гърдата, лимфните възли, медиастинума, мозъка и менингите, гръбначния
стълб, кожата, корема и много други места. Поради
хетерогенното му представяне, тъй като съставлява
по-малко от 1% от всички съдови тумори, той често се
диагностицира неправилно и не се лекува подходящо,
което води до лоша прогноза в някои случаи. Над 5076% от пациентите са безсимптомни. Малък брой от
тях се оплакват от респираторни симптоми. Костните
метастази могат да причинят патологични фрактури
или компресия на гръбначния стълб, ако възникнат в
прешлени. Визуалната диагноза е необходима за определяне на разпространението на тумора. Важно е да се
определи експресията на съдови маркери (Fli-1 и CD31
са ендотелни маркери) и да се постави хистологична
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диагноза, тъй като много белодробни заболявания се
проявяват с увеличени лимфни възли. Поради своята
рядкост няма стандарт за лечение. Доказателствата
са в полза на лъчетерапията, която предлага локален
контрол на болката с добра поносимост и по-добро
качество на живот поне при едногодишно проследяване в повечето случаи. Необходими са допълнителни
изследвания за установяване на стандартната радиационна доза, която да се използва за локорегионален
контрол на такова сложно и изключително рядко заболяване.
Гастроинтестиналните стромални тумори са разгледани отделно.
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ЗАБОЛЯВАНИЯ
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
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В последните десетилетия интегрираната специалност
детска клинична хематология и онкология е строго
обособена и постоянно развиваща се със стабилни
темпове медицинска специалност. Отделянето на грижите и конкретните лечебни подходи при децата със
злокачествени кръвни заболявания датира от началото
на 70-те години на миналия век и е основано на теоретични постановки за биологична специфичност на
лекувания контингент. След постигане на изключително добри и постоянни лечебни резултати при исторически нелечими заболявания, в следващите десетилетие се регистрира подчертан тласък в развитието на
специализираните грижи за децата. Така, при острата
лимфобластна левкемия – най-честото малигнено заболяване, с неизбежно фатална прогноза в миналото
при деца, през последните години има трайната преживяемост над 80%. Макар и с по-бавен темп, покачване и
стабилизиране на терапевтичните резултати се наблюдава и при малигнените лимфоми и острата миелоидна

левкемия. Допълнителен успешен елемент е разширяването на комплексния лечебен подход, в това число
и с включването на трансплантация на хемопоетични
стволови клетки при показани случаи. Злокачествените заболявания при децата характерно са с подчертано
остър и агресивен клиничен ход. Това налага и по-интензивна и с високи дози химиотерапия, продължителни курсове лъчелечение и свързани с тях рискове от
непосредствени и късни усложнения по отношение на
растежа, вторични злокачествени заболявания, инфертелитет и др.
Хирургията, химиотерапията и лъчелечението са свързани с различна късна токсичност. Лъчелечението има
главен принос в развитието на късните реакции от лечението (1) Докато лъчелечението може да причини
възпалителни и фиброзни реакции както при децата,
така и при възрастните, някои късни усложнения могат да бъдат наблюдавани само при децата – нарушаване на растежа и развитието на нормалните органи (2).
Младите пациенти са по-склонни към развитие на вторични злокачествени заболявания (3). Затова, отделно
от специфичните лечебни стратегии, крайният ефект
на съвременното лечение на злокачествените кръвни
заболявания при децата е не по-малко зависим от специфичните грижи за пациента, предполагащи изпълнението им в специализирани центрове с комплексни
възможности за посрещане на последиците от терапията и на самото заболяване.
Децата, излекувани от злокачествено заболяване, имат
дълга преживяемост и свързаните с лечението усложнения могат да бъдат по-тежки в сравнение с тези
при възрастните. Лъчелечението при деца крие особености, свързани с продължителността на лечебния
курс, включващ множество фракции на облъчване;
трудности при имобилизацията и изпълнението на
съвременните техники, както и налагаща се обща анестезия при деца под 5-годишна възраст. КТ планиране
се извършва с дебелина на срезовете от 1 до 5 мм в зависимост от използваната имобилизационна техника.
Планирането и осъществяването на лъчелечението е
трудоемка дейност за целия професионален екип, опитът е от ключово значение за насърчаване на малко
дете да лежи неподвижно.
Независимо от лъчечувствителността на значителна
част от туморите при деца, съвременните протоколи
се адаптират за намаляване уврежданията от лъчелечението и увеличаване интензитета на химиотерапията
при пациенти с лоша прогноза. Лъчелечението се прилага там, където не може да бъде заместено ефективно
от хирургия и химиотерапия. При много малки деца,
дори когато лъчелечението би имало лечебен ефект, то
често се отлага във времето докато детето порасне и се
редуцира токсичността, поради по-голямата зрялост
на органите и тъканите.
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В периода на развитие нормалните тъкани при децата
са по-лъчечувствителни отколкото при възрастните,
което налага използване на защитния ефект на ниските дневни дози с размер от 1.2-1.8 Gy на фракция, намаляване на общата доза, на мишенните обеми и други
параметри, ограничаващи нежеланото облъчване. За
правилното мониториране на дълготрайните ефекти
от лъчелечението е необходимо в хода на лечението
да се прецизира синергичния или адитивен ефект на
противотуморното лекарствено лечение и този на йонизиращото лъчение, както и да се отчете подробно
изходното ниво на всяка нормална органна функция,
която би била увредена от облъчването.
Късната токсичност от приложеното облъчване е водеща причина за заболеваемостта и смъртността при
преживелите злокачествено заболяване в детска възраст. Това налага прилагане на различни стратегии,
които включват: пропускане или отлагане на лъчелечението до достигане на определена възраст; намаляване
на дозите и обемите чрез включване на химиотерапия
в лечебните режими; включване на алтерниращи режими на фракциониране; прилагане на нови техники
за защита или минимизиране на дозата в околните
здрави тъкани; въздържание от лъчелечение при пациенти с благоприятна прогноза (ходжкинови лимфоми); намаляване на обемите на облъчване чрез анализ
на модели на неуспех и други прийоми.
Най-податливи на късни лъчеви усложнения са новородените с прояви на когнитивни дефицити, нарушения в растежа и развитието. Мозъкът, мускулите и
костите в първите няколко години са във фаза на бърз
растеж, който показва забавяне около 7-та година.
Вторият пик на растеж в мускулно-скелетната система
е в пубертета, поради което редица онколози поддържат становището за пропускане или отлагане на лъчелечението при много млади пациенти до достигане на
определена възраст.
А. МАЛИГНЕНИ ХЕМОПАТИИ ПРИ ДЕЦА
(левкемии, ходжкинови, неходжкинови лимфоми,
миелом, хистиоцитоза)
Остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)
Определение, етиология и патогенеза. Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) е най-честото злокачествено заболяване в детска възраст (25% от всички
онкологични заболявания; > 75% от левкемиите при
децата). Заболеваемостта в развитите страни е около
3-4/100 000/год. детско население на възраст < 15 год.,
най-често се диагностицира между 3- и 5-год. възраст,
със слабо доминиране на мъжкия пол – 1,3:1. Установени са географски, расови и др. различия, както в
честота на заболяването, така и в разпределението на
отделните му подтипове.
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ОЛЛ е злокачествено заболяване, което се дължи на
клонална пролиферация на лимфоидни прекурсори и
нарушеното им съзряване в костния мозък. Патогенетичните механизми, отключващи процеса, са сложни
и са комплекс от взаимодействия между многобройни
генетични и на околната среда фактори. Носителството на генни мутации се свързва с предразположеност
за развитие на ОЛЛ. Така при добре описани генетични синдроми, честотата на заболяването е многократно по-висока. Например при синдром на Даун, ОЛЛ
се среща 10-20 пъти по-често. Повишена е честотата
и при деца с анемия на Fanconi, Neurofibromatosis,
Schwachman синдром, Ataxia-teleangiectasia, Bloom
синдром, Nijmegen синдром и др.т,г
Като фактори на околната среда се посочват: йонизиращи и електромагнитни лъчения за индустриални и
медицински цели, химични вещества (инсектициди
и пестициди, бои и разтворители, цитостатици, алкохолна консумация и тютюнопушене на майката), вирусни инфекции (EBV, HTLV), както и имунодефицитни състояния (SCID, Х-свързана агамаглобулинемия,
Синдром на Wiskott-Aldrich).
Класификация. ОЛЛ е хетерогенно заболяване и се
класифицира по различни морфологични, имунологични, генетични и др. критерии. Най-широко възприета е морфологичната FAB (French-American-British)
класификация, разграничаваща три типа лимфобласти: L1 с малки лимфобласти, оскъдна цитоплазма,
липса на ядърца (85% от случаите), L2 (14%) с големи
клетки, обилна цитоплазма и различими нуклеоли и
L3 (1%) със силно базофилна цитоплазма и вакуолизация. Въпреки че често е оценявана като историческа,
морфологията по FAB класификацията остава практически най-достъпният и удобен за първоначална диагноза подход при ОЛЛ.
Имунологичната (имунофенотипна) класификация
различава специфични антигенни структури (цитоплазмени, по клетъчната повърхност и други) на бластните клетки и определя подтипове, отговарящи на стадии на лимфоцитна матурация.
ОЛЛ се дели на В-клетъчна (80-85% от случаите при
децата) с положителен панел CD19/CD22/CD79a, висок
процент CD10+ и Т-клетъчна (15%) с CD7+ и цитоплазмени CD3+. При 3-5% от случаите, имунофенотипът е
смесен (бифенотипни и биклонални левкемии).
Генетичните изследвания изясняват биологията на
левкемогенезата и подпомагат диагнозата, избора на
лечение и определяне на прогнозата. Около 70% от
случаите на ОЛЛ могат да бъдат разделени в подгрупи
с терапевтична и прогностична значимост (Табл. 1.)

Таблица 1. Остра лимфобластна левкемия – цитогенетични подгрупи при деца
Цитогенетична подгрупа на ОЛЛ

Цитогенетична аномалия

Фузионен ген

Честота (%)

Прогноза

Хипердиплоидия

51-56 хромозоми

Няма

27-29

Добра

t(12;21)

t(12;21)(p13;q22)

TEL/AML1

22-25

Добра

t(1;19)

t(1;19)(q23;p13)

E2A/PBX1

3-6

Интермедиер.

t(9;22) или

t(9;22)(q34;q11.2)

BCR/ABL

2-5

Неблагоприятна

Ph+ОЛЛ*

t(4;11)(q21;q23)

AF4/MLL

2-3

Неблагоприятна

MLL – реаранж.**

под 46 хромозоми

Няма

2-5

Неблагоприятна

Хиподиплоидия

t(5;14)(q31;q32)

IL3/IGH

под 1

Неустановена

t(1;14)

t(1;14)(p32;q11)

TAL/SCL1

Под 3

Добра

t(10;14)

t(10;14)(q24;q11.2)

HOX11

1

Неустановена

В-клетъчна с

с еозинофилия
Т-клетъчна с

Забележка:*Ph+ОЛЛ – Филаделфия положителна ОЛЛ;
**MLL – реаранжиране (mixed lineage leukemia) при над 70% от кърмаческите левкемии.

Навлизането на нови геномни технологии (GWAS,
SNP, DNA-sequencing), обогатяват разбирането за процеса на левкемогенезата, чувствителността или резистентността при лечението, определят потенциални
„мишени“ за терапевтично въздействие, с възможност
за персонализиран подход при всяко дете с ОЛЛ.
Класификацията на Световната здравна организация за лимфоидни и миелоидни неоплазми (WHO
classification of myeloid neoplasms and acute leukemia,
2016) осъществява интегриран подход при описание
на ОЛЛ.
Клинична картина. В повечето случаи клиничните
прояви на деца с ОЛЛ са резултат от инфилтрацията
на костния мозък от бластната популация, която обуславя прогресивна костномозъчна недостатъчност и
склонност на левкемичните клетки за екстрамедуларното разпространение и засягане на различни органи
и системи. Продължителността на оплакванията варира от дни до няколко месеца. Началните симптоми,
свързани с анемичния синдром, включват бледност,
лесна уморяемост, сърцебиене; при тромбоцитопения се регистрират петехии, пурпура, хематоми, лесно кървене; вследствие на неутропения се наблюдават
фебрилитети, инфекции, лигавични улцерации. Анорексията е чест симптом, рядко има сигнификантна
загуба на тегло, една трета от пациентите имат осалгии, по-редки са остеоартритните промени.

Честа находка при физикален преглед са: лимфаденомегалия, хепатомегалия, спленомегалия. При засягане на медиастиналните лимфни възли (най-чести
при Т-клетъчните ОЛЛ) в клиничната картина често
се включва дихателна недостатъчност, VCSS (Vena
Cava Superior syndrome). Първично засягане на ЦНС
е относително рядко (в 3-5% от децата) и се проявява
със симптоми на повишено интракраниално налягане
(гадене, повръщане, папиледема) или на мозъчна паренхимна инфилтрация (с гърчове, парези на ЧМН).
Съответна клиника се описва при редки първични инфилтрации на бъбреци, тестиси, яйчници, кожа, сърце, бял дроб, очи и др.
Диагнозата се основава на резултатите от насочените
специфични изследвания.
Цитоморфология. Първоначалната диагноза на ОЛЛ
се поставя чрез цитологично изследване на костен
мозък, периферна кръв и цереброспинална течност.
Натривките се оцветяват по Романовски-Гимза. Диагноза ОЛЛ се поставя при наличието на повече от 25%
ядрени клетки в костния мозък с характеристика на
лимфобласти. Допълнително разграничаващ типовете
бласти е цитохимичният метод със специфичен набор
от оцветявания на клетъчни структури.
Основен метод с висока разделителна способност и
диагностична стойност е имунофенотипизация
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та чрез флоуцитометрия. Методът е от значение и за
избора на терапевтичен подход и проследяване на лечебния отговор (на т. нар. „минимална резидуална болест“, MRD).
Цитогенетика. В рутинната диагностика се търсят
бройни и структурни хромозомни промени с изработване на кариограми чрез G-banding. При молекулярната цитогенетика се използват RT-PCR (обратна
транскриптаза – полимеразно верижна реакция) и
FISH (флуорисцентна “in situ” хибридизация) за откриване на основни диагностични и прогностични
фузионни гени като: BCR/ABL, MLL/AF4, TEL/AML1,
E2A-PBX1 и др. (Табл. 1).
Класическите клинични и лабораторни методи като
подробна анамнеза и физикален статус остават задължителни. Сред тях са: установяване на размера и мястото на засегнатите лимфни възли, размери на черен
дроб, слезка, тестиси; рентгенография на гръден кош,
лумбален отдел на гръбначен стълб, по показания –
КАТ и МРТ; ехография на шия, медиастинум, корем,
тестиси; ехокардиография и ЕКГ; неврологичен статус;
фундоскопия; в зависимост от конкретния случай са
възможни допълнителни изследвания. ЦНС ангажиране се доказва чрез ликворна диагностика и /или на
базата на клиничната картина и образните изследвания. Лумбална пункция с ликворно изследване за
оценка статуса на ЦНС, остават неотменна част при
диагнозата на ОЛЛ.
Диференциална диагноза (ДД) на ОЛЛ
Поради разнообразни клинични прояви ДД на ОЛЛ
включва: други хематологични заболявания (имунна тромбоцитопения, конгенитална или придобита

апластична анемия, конгенитална или придобита
неутропения, остра миелоидна левкемия, лимфоми,
хистиоцитоза); инфекциозни заболявания (инфекциозна мононуклеоза, EBV, CMV, коклюш и паракоклюш); костни и костно-ставни заболявания (юношески артрит, ревматизъм, остеомиелит); солидни тумори с костномозъчна инфилтрация (невробластом,
сарком на Ewing, PNET, рабдомиосарком) и др.
ЛЕЧЕНИЕ НА ОЛЛ
Основни принципи. Лечението на ОЛЛ се осъществява по международно утвърдени протоколи за детската
възраст. Продължителността е 2 години и включва 4
фази: индукция, чиято цел е постигане на ремисия;
консолидация (затвърждаване на постигнатата ремисия); ЦНС профилактика; поддържаща терапия
(включва лекарствени комбинации), които, сравнени с
индукцията и консолидацията, са редуцирани по продължителност и/или доза.
С определяне на отделни рискови групи, съгласно
строго дефинирани критерии на съответния протокол, терапията се осъществява в три насоки – за SR
(стандартен риск), за MR (среден риск) и за HR (висок риск). Докато лечението при SR и MR се различава главно по продължителност и дози на еднотипни
медикаменти, лечението на HR групата е подчертано
интензивно и с високи дози и предполага, при индикация, планиране и осъществяване на трансплантация
на хемопоетични стволови клетки.
Структурата на протоколите по-долу е базирана на
доказано успешна стратегия при лечение на деца със
злокачествени хемопатии (ОЛЛ, ОМЛ, НХЛ), възприета от Международната BFM научна група (I-BFM SG).

Консенсусен протокол за лечение на деца с ОЛЛ (BFM-ALL-IC-2009).
Индукция:
SR (стандартен риск)
Протокол I
Prednisone/Prednisolon от ден 1-7 покачващи дози до 60 mg/m² p.os или i.v.;
от ден 8-28 – 60 mg/m² p.os или i.v., с намаляваща доза и спиране в следващите 9 дни.
Vincristine –

Daunorubicin –
Asparaginase –

1,5mg/m² i.v (до максимална доза 2 mg), на ден 8, 15, 22, 29.
30 mg/m² i.v. на ден 8, 15 (при MR и HR се прилага и на ден 22, 29);
10000 IU/m² i.v. на ден 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L-Asparaginase;
Erwinase – в случай на тежка алергична реакция към PEG-asparaginasе;
Methotrexate i.th. (съобразно възрастта) на ден 1, 12, 29.
Протокол I втора фаза (I B ) – ранна интензификация: от ден 36
Cyclophosphamide –
MESNA –
Cytarabine –
Mercaptopurine –
Methotrexate
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1000 mg/m² I.V. на ден 36, 64;
400 mg/m² – 3x;
75 mg/m² i.v. на ден 38-41, 45-48, 52-55, 59-62;
60 mg/m² p.o. на ден 36-64;
i.th. (съобразно възрастта) на ден 45, 59.

Консолидация:
Протокол М (mM) _(4 блока през интервал от 2 седмици)
Mercaptopurine –

25 mg/m² p.o. на ден 1-56;

5000 (2000 при mM блок) mg/m² i.v., 24-часова инфузия на ден 8, 22, 36, 50;
Methotrexate
Calcium folinate

i.th. (съобразно възрастта) на ден 8, 22, 36, 50;
съобразно серумното ниво на Methotrexate.

HR (Висок риск):
Последователност на прилагането: блокове HR1,HR2, HR3, HR1, HR2, HR3
HR1 – блок
Dexamethasone po/iv
Vincristine iv
HD-Methotrexate i.v (24 часа )
Calcium folinate i.v
Cyclophosphamide i.v (1h)
MESNA –
HD-Cytarabine i.v (3 часа )
Asparaginase i.v (2 часа )

20 mg/m², ден 1-5;
1.5 mg/m², ден 1 и 6;
5000 mg/m²/ден 1;
15 mg/m² x3 (час 42, 48, 54);
200 mg/m²/дневно през 12 часа 5 апликации от ден 2;
70 mg/m² i.v. x 3 на 0; 4; 8 h;
2000 mg/m² х 2 на ден 5;
25000 U/m² на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L-Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алергична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine / Prednisone, i.th. (дозата е възрастово обусловена);
HR2-блок
Dexamethasone po/iv
Vincristine iv
HD- Methotrexate i.v (24 часа )
Calcium folinate - iv
Ifosfamide i.v (1h)
MESNA i.v. Daunorubicin i.v (24 часа )
L- Asparaginase i.v (2 часа )

20 mg/m², ден 1-5;
1.5 mg/m², ден 1 и 6;
5000 mg/m²/, ден 1;
15 mg/m² x3 (час 42, 48, 54);
800 mg/m²/дневно през 12 часа 5 апликации от ден 2;
300 mg/m² x 3 на 0; 4; 8 h;
30 mg/m², на ден 5;
25000 U/m², на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L-Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алергична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine /Prednisone i.th. – дозата е възрастово обусловена.
HR3-блок
Dexamethasone po/iv
HD- Cytarabine i.v (3 часа )
Etoposide i.v (1h)
L- Asparaginase i.v (2 часа )

20 mg/m², ден 1-5;
2000 mg/m² х 4, ден 1-2;
100 mg/m² x 5, ден 3-5;
25000 U/m², на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L- Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алергична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine / Prednisone, i.th. (дозата е възрастово обусловена).
Протокол II –Реиндукция:
Dexamethasonemethasone –
Vincristine i.v
Epirubicin i.v.
Asparaginase –

10 mg/m² p.o. или i.v., ден 1-21;
1.5 mg/m² (до макс. доза 2 mg) на ден 8, 15, 22, 29;
30 mg/m²на ден 8, 15, 22, 29;
10 000 IU/m² i.v. на ден 8, 11, 15, 18;

757

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L- Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алергична реакция към PEG – asparaginase;
Cyclophosphamide
MESNA –
Cytarabine i.v.
Thioguanine p.o.
Methotrexate –

1000 mg/m² i.v. на ден 36;
400 mg/m² – 3x;
75 mg/m² на ден 38-41,45-48;
60 mg/m² на ден 36-49;
12 mg i.th. на ден 38, 45‚ (дозите се адаптират за деца под 3-годишна възраст).

След HD-Methotrexate задължително се прилага калциев фолинат, 42 часа след началото на инфузията в доза 30
mg/m² (или 15 mg/m²) на 48 и 54 час, респективно (15 mg/m²) или съобразно серумно ниво на Methotrexate (по
таблица).
ЦНС профилактика и лечение
В съвременните протоколи за лечение на ОЛЛ високодозираното приложение на медикаменти, като метотрексат
и цитозин арабинозид, постига оптимална терапевтична концентрация в ликворното пространство и се постига
успешна химиопрофилактика на ЦНС. Допълнително, съобразно рисковата група, се назначават интратекални
апликации на химиотерапевтици.
Въпреки високата си ефективност, профилактичното облъчване на краниума, поради значителни придружаващи
усложнения, през последните десетилетия се прилага единствено при високорисковите форми с висока честота
на ЦНС засягане (Т-кл. ОЛЛ), както и терапевтично облъчване на краниоспинална ос при всички ЦНС позитивни при диагнозата пациенти (виж по-долу в текста).
Поддържаща терапия – до 2 години от началото на терапията:
Methotrexate p.os/i.m.
Mercaptopurine p.os
+/- Vincristine iv

20 mg/m² –1 x седмично;
50 mg/m² – всеки ден;
1.5 mg/m² – 1х на 28 дни.

Остра Лимфобластна левкемия – рецидивен протокол – ALL-IC-REL-2016
Стандартен риск (Рецидив)
SI BLOCK – 4 седмици:
Dexamethason –
20 mg/m²/d – седмица 1; седмица 3;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 1x/седмично – 3x;
Methtrexate –
1000 mg/m² – i.v., 36 h;
Cytarabine –
2x3000 mg/m²/d – 2 дни;
PEG-Asparaginase –
1000U/m² – 1х/2 седм., 2х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
SC1 BLOCK – 4 седмици:
Dexamethasone –
6 mg/m²/d – 2 седмици, следва в намаляващи дози;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 1x/седм. – 4х;
Idarubicin –
6 mg/m² – 1x/седм. – 4х;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х/2 седм. – 2х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
SC2 BLOCK – 4 седмици:
Cyclophosphamide –
1000 mg/m² i.v. – 1х;
MESNA –
400 mg/m² – 3x;
Cytarabine –
75 mg/m² i.v. на ден 3-6 ден (1-ва и 2-ра седмица);
Thioguanine –
60 mg/m² p.o. на ден 1-14 ден;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
SC3, SC5, SC7 BLOCKS – 3-ти, 5-ти и 7-ми цикъл (всеки по 3 седмици):
Dexamethasone –
20 mg/m²/d – 1 седм.;
Mercaptopurine –
100 mg/m²/d – 5 d;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 2х;
Мethotrexate –
1000 mg/m² – 1x;
Cytarabine –
2x2000 mg/m²/d –1x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
SC4, SC6 BLOCKS – 4-ти, 6-ти цикъл (всеки по 3 седмици):
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Dexamethasone –
20 mg/m²/d – 1 седм.;
Vindesine –
3 mg/m² – 1x;
Thioguanine –
100 mg/m²/d
Мethotrexate –
1 g/m² – 1x;
Ifosfamide –
400 mg/m²/d – 5x;
MESNA –
400 mg/m² – 5x;
Etoposide –
3 mg/m²/d – 1x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта);
Поддържаща терапия – до 2 години от началото на терапията:
Methotrexate p.os
20 mg/m² – 1 x седмично;
Mercaptopurine
50 mg/m² – всеки ден;
+/- Vincristine i.v.
1.5 mg/m² – 1х на 28 дни;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта) 1x/месечно.
Висок риск (Рецидив)
HI BLOCK – 4 седмици:
Dexamethason –
20 mg/m²/d – седмица 1; седмица 3;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 1x/седмично – 4 x;
Metoxantrone –
10 mg/m²/d – 2x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х/2 седм. – 2х;
Metotrexate – i.th. (в зависимост от възрастта) – 2x.
HC1 BLOCK – 3 седмици:
Dexamethasone –
10 mg/m² – седмица 1;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 2x;
Cytarabine –
2000 mg/m² – 2x;
Methotrexate –
1000 mg/m² –1x;
Cyclophosphamide –
200 mg/m² – 5x;
MESNA –
200 mg/m² – 5x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
HC2 BLOCK – 3 седмици:
Dexamethasone –
10 mg/m² – седмица 1;
Cytarabine –
2000 mg/m² – 4x;
Etoposide –
100 mg/m² – 5x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
HC3 BLOCK – 3 седмици:
Dexamethasone –
10 mg/m² – седмица 1;
Vincristine –
1,5 mg/m² – 2x;
Daunorucin –
30 mg/m² – 1x;
Methotrexate –
1000 mg/m² –1x;
Ifosfamide –
800 mg/m²/d – 5x;
MESNA –
800 mg/m² – 5x;
PEG-Asparaginase –
1000 U/m² – 1х;
Methotrexare + Cytarabine + Prednisolone – i.th. (в зависимост от възрастта).
Поведение при специфични форми на ОЛЛ
Въпреки ниската си честота (около 5%) В-клетъчната, позитивна за „Филаделфийска хромозома“ ОЛЛ (Ph+,
t(9;22) (BCR-ABL), е с подчертано лоша прогноза при децата. Успешен контрол се постига с добавянето към основната лечебна схема на инхибитор на тирозин киназа (ТКИ) (Протокол за деца – EsPhALL).
В последните години, поради доказана висока ефективност, по-слаба имуногенност и облекчено приложение (1х
на 14 дни), пегилиран продукт на Л-аспарагиназа (PEG.-aparaginase) е предпочитан вече и при първа линия на
ОЛЛ лечението.
При B-клетъчна левкемия, антиген позитивна за CD 20, се прилага моноклоналното антитяло Rituximab. Цитостатичните схеми при този тип левкемия са еквивалентни на схемите за лечение на CD 20 (+) неходжкинови
лимфоми (виж там).
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Трансплантация на хемопоетични стволови клетки при ОЛЛ (ТХСК)
В рамките на първа линия терапия на ОЛЛ при деца, предвид много високия резултат на дълготрайна ремисия
(над 80%) от стандартната химиотерапия, алогенна ТХСК се предвижда и изпълнява при ограничен брой случаи.
Показани за ранно планиране на трансплантация са групата пациенти с висок риск, при които има подчертано неблагоприятни рискови фактори, проявена резистентност на терапията или подходящ, напълно съвместим,
родствен донор. Така наречената „дълбока“ ремисия (измерва се по постигнатото ниско ниво на свързаните с болестта маркери чрез PCR или молекулярни изследвания), постигната с втора и последваща линии терапия, преди
предприемане на трансплантация, е доказано първично условие за краен лечебен успех. Автоложна ТХСК при
ОЛЛ не е показана в нито една от фазите на развитие на заболяването.
Втора линия терапия при ОЛЛ “Salvage therapy”
FLAG:
Fludarabine –
Citarabine –
G-CSF –

30 mg/m²,на ден 1-5;
2000 mg/m² на ден 1-5;
300 μg s.c до възстановяване на периферните хематологични показатели.

Други лечебни комбинации:
Clofararabine –

52 mg/m² i.v. на ден 1-5.

В някои схеми в комбинация с Cyclophosphamid и Etoposide.
Повтаря се на всеки 2-6 седмици.
Nelarabine –
ОЛЛ).

1500 mg/m² i.v., ден 1, 3 и 5; повтаря се на всеки 21 дни (показан при Т-клетъчни

Имунотерапия и клетъчна терапия
Все повече научни данни за ефективност при деца се натрупват от приложение на Blinatumomab като втора линия терапия при рецидив или рефрактерност на В-ОЛЛ. Принадлежи към клас би-специфични моноклонални
антитела (BiTEs). Все още с малко опит, но с големи надежди при трудни за контрол заболявания сред деца, е препаратът Inotuzomab ozogamicin – показан като монотерапия за лечение на рецидив или рефрактерност на CD22
положителна ОЛЛ при възрастни. Принадлежи към клас ADC (antibody-drug conjugate).
Лъчелечение при остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)
В зависимост от протокола на системната терапия при профилактично краниално облъчване (ПКО) на деца се
препоръчва доза от 12 Gy, докато при терапевтично краниално облъчване (ТКО) предписаната доза нараства на
18 Gy поради ангажиране на ЦНС (11, 12). Съвременните протоколи за краниално облъчване препоръчват дози
между 18 и 24 Gy, като проучванията на Children‘s Oncology Group (COG) (13), при които се прилага системна
терапия по BFM протоколи, предписват 18 Gy при дневна фракция от 1,5-1,8 Gy при пациенти с ЦНС 3 стадий.
При ЦНС рецидив, настъпил след повече от 18 месеца от диагнозата, се прилага самостоятелно краниално облъчване с 18 Gy при дневна фракция от 1,5 Gy. Продължават проучванията, целящи по-нататъшна редукция на
краниалната доза до 12 Gy, което все още не се приема за стандартно лечение при късно рецидивираща ЦНС
левкемия.
При ранно настъпил рецидив се препоръчва облъчване на краниоспиналната ос с доза от 24 Gy за краниума и 15 Gy
за спиналната област. Все още няма ясни резултати от проучванията, изследващи намаляване на дозата на 18 Gy.
При тестикуларно ангажиране се предписват дози в рамките на 18-20-24 Gy, обичайно с размер на дневната
фракция от 2 Gy (11, 12, 14).
Мишенният обем при краниално облъчване на левкемиите обхваща субарахноидалното пространство със специално внимание за включване на крибриформената пластина (най-ниската точка на предна черепна ямка, разположена срединно под орбиталния покрив) и най-ниската част на темпоралната фоса. Обхващането на ретината, като проява на ЦНС ангажиране, изисква покритие на зрителните нерви и дорзалната част на очните ябълки,
включващ ретината и орбиталния връх, които се определят като рискова област за рецидив предвид разпространение на субарахноидното пространство по хода на оптичните нерви (4, 7). Каудалната граница достига до
долния ръб на първи или втори цервикален прешлен (Cl-С2).
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Ролята на целотелесното облъчване (ЦТО) е проучена при деца с ОЛЛ, при които е приложена алогенна костномозъчна трансплантация при използване на брат или сестра като HLA съвместими донори. Най-често срещаните
схеми на ЦТО включват двукратно дневно облъчване с фракция от 2 Gy, в 3 последователни дни (12 Gy); два пъти
дневно с фракция от 1,5 Gy в рамките на 4-4,5 дни (12-13,5 Gy); трикратно дневно облъчване с фракция от 1,2 Gy
в рамките на 4 дни (12-13,2 Gy) и веднъж дневно с фракция от 3 Gy за 4 дни (12 Gy). На табл. 2. са представени
дозите при профилактично и терапевтично краниално облъчване, съобразно рисковите групи: SR – стандартен
риск, МR – междинен риск и HR – висок риск и ЦНС статус при остра лимфобластна левкемия.

Таблица 2. Дози при профилактично и терапевтично краниално облъчване
Възраст (г.) и рискови групи

ПКО (Gy)

ТКО (Gy)

ЦНС статус 1 и 2

ЦНС статус 3

< 1 г.: всички рискови групи

0

0

≥ 1, < 2 г.: SR (стандартен риск), МR

0

12 (Gy)

≥ 2 г.: SR, МR

0

18 (Gy)

≥ 1 г.: T* + WBC >100000

12 (Gy)

12 (Gy)

≥ 2 г.: T* + WBC >100000

12 (Gy)

18 (Gy)

≥ 1 г. HR с изключение

12* (Gy)

18 (Gy)

≥ 2 г. HR с изключение

12* (Gy)

18 (Gy)

Забележка: T* – Т-клетъчна ОЛЛ.
Всички ЦНС позитивни пациенти (ЦНС статус 3) получават терапевтично краниално облъчване. Дозата се адаптира според възрастта при започване на лъчелечението: при ≥1÷˂2 г. = 12 Gy. При ≥ 2 г.= 18 Gy. При негативните
ЦНС статус (1 и 2) се прилага профилактично краниално облъчване.
Контраиндикации и с повишено внимание: деца ˂ 1 г. не подлежат на краниално облъчване; деца ˂ 2 г. с алогенна
ТСК (трансплантация на стволови клетки) не подлежат на ЦТО (целотелесно облъчване), както и локално лъчелечение на ангажираните области; тежки нелевкемични (психо-неврологични) нарушения, включващи хронични левкоенцефалопатии след приложение на метотрексат, анамнеза за интракраниални тромбози или хеморагии;
ЛЛ е контраиндицирано при невоидния базалноклетъчен карцином (синдором на Gorlin) и тежки придружаващи инфекции.
Страничните реакции при краниалното облъчване включват: главоболие, апатично-сомнолентен синдром 4-6
седмици след приключване, специфични невербални интелектуални дефицити, вторични неоплазми на ЦНС.
Целотелесно облъчване
Показанията за алогенна трансплантация на костен мозък или стволови клетки с целотелесно облъчване, като
част от кондициониращ режим, се ограничават поради прилагането на все по-ефективни високи дози химиотерапия, както и вероятността за късни ефекти от облъчването при деца.
Индикациите за целотелесно облъчване като част от кондициониращия режим включват: остра миелоцитна левкемия (ОМЛ) с висок риск в първа ремисия; ОМЛ (стандартен риск) втора ремисия; втора ремисия на остра
лимфоцитна левкемия (ОЛЛ) при наличие на човешки левкоцитен антиген (HLA) и съвместим донор на брат или
сестра; първа ремисия на ОЛЛ с ангажиране на ЦНС или положителна Филаделфийска хромозома; нискостепенен лимфом след неуспех от химиотерапията; ОМЛ/ОЛЛ при деца във втора или следващи ремисии.
Цели се намаляване броя на резидуалните малигнени клетки и успешно присаждане на реинфузионен донорен
мозък или стволови клетки. За да се постигне туморен контрол общата доза на облъчване трябва да бъде оптимално висока без превишаване на нормалния тъканен толеранс. Успехът на присаждането е свързан с вида на
костния мозък или стволовите клетки. Необходимо е редуцирано имунно потискане при повторно вливане на
собствени клетки на пациента, отколкото при използване на напълно съвместими донорски клетки. Високите
дози на целотелесното облъчване би трябвало да улеснят присаждането на стволови клетки, които не са напълно
съвместими, но този вид процедури се прилагат все по-рядко.
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Мишенни обеми
При пълна клинична ремисия не се определят GTV и
PTV – цялото тяло съставлява клиничният мишенен
обем (CTV). При висок риск от резидуално заболяване – тестиси, мозък или медиастинум, се определят
допълнителни клинични мишенни обеми със съответните дози на облъчване. Критични органи са белите
дробове, бъбреците и очите, които се защитават.
Различни режими на целотелесно облъчване са доказали своята безопасност и ефективност при постигане на крайните цели – присаждане, туморен контрол
и приемлива честота на пневмонити, като най-честата
токсичност, ограничаваща дозата.
От радиобиологична гледна точка режимите на целотелесното облъчване трябва да включват най-високата
поносима доза за контрол на тумора, ниска мощност
на дозата, големина на единичната фракция, за да се
сведе до минимум увреждането на здравите тъкани.
Разнообразието в параметрите на тумора, растежните
характеристики, лъчевата чувствителност, различният брой окултни остатъчни клетки по време на ЦТО
правят трудна терапевтичната задача при определяне
на най-добрия режим за всеки отделен пациент.
Съвременните протоколи препоръчват реализиране
на общи дози от 12-14 Gy като ефективни и безопасни
при задаване на цялото тяло като един обем. Съществуват противоречия относно постигането на хомогенност при дозното разпределение, за което се предлагат
тъканни компенсатори за стъпалата, между краката и
шията, където дозите биха били по-високи. Обикновено липсват последствия от тези по-високи дози, които
са в рамките на толеранса на съответните области на
тялото.
Защитата на белите дробове и бъбреците поради очакван пневмонит, както и увреда във функцията на
бъбреците при недобра имобилизация, може да доведе до нежелано екраниране на левкемичноклетъчни
инфилтрации, като липсват доказателства, че с приложеното екраниране се намалява степента на белодробните усложнения.
Дози, фракциониране, свръхдозиране
Използват се енергии от 6-10 MV или ротационна терапия, като се предписват общи дози от 14.4 Gy в 8
фракции при единична доза от 1.8 Gy, два пъти дневно
за 4 дни с интервал минимум от 6 часа между фракциите на облъчване. Когато не е провеждано предишно
краниално или тестикуларно облъчване и при индикации за реализиране на пълна профилактична доза, се
прилага свръхдозиране в рамките на 3 дни преди ЦТО.
Осъществява се за ЦНС с доза 5.4-6 Gy в тридневни
фракции; на тестисите с доза 5.4-6 Gy в тридневни
фракции; на медиастинума при авансирало заболяване с персистенция след химиотерапия и без предхождащо облъчване с доза 10-10.8 Gy в рамките на 5–6 дни.
По време на първата фракция при ЦТО се поставят
диоди или литиеви дозиметри отпред и отзад на па762

циента в позициите на облъчване в хода на първата
фракция. Преди следващата фракция измерените дози
се анализират, за да се гарантира, че са в рамките на
тъканния толеранс (15).
Остра миелобластна левкемия (ОМЛ)
Общият термин „остра миелоидна левкемия“ обхваща
хетерогенна група заболявания, характеризиращи се с
нарушена пролиферация и узряване на прекурсорите
на миелоидната, моноцитната, еритроидната и мегакариоцитната клетъчни линии в костния мозък. Представлява между 15% и 20% от всички детски левкемии,
с годишно около 7 новозаболели деца на един милион детско население. Има равномерно разпределение
през различните възрастови периоди, с леко повишена
честота под двегодишна възраст и през юношеството.
Двата пола са еднакво засегнати.
Етиологията на ОМЛ не е напълно изяснена, подобно на повечето онкологични болести, но както и при
острата лимфобластна левкемия, са налице предразполагащи, най-често генетични фактори.
Класификация и диагноза. Крайната диагноза изисква специализирани изследвания на периферна кръв и
костен мозък. При цитологично кръвно изследване все
още се ползва т. нар. FAB класификация, базирана на
морфологични критерии за зрялост на миелобластите,
съответно при М0 (бласти с минимална диференциация), М1 (без матурация), М2 (с елементи на матурация), М3 (промиелоцитна), М4 (миело-моноцитна)
с еозинофилен подвариант М4Ео, М5 (моноцитна) с
подварианти М5а и М5b, М6 (еритролевкемия, болест
на Di Guglielmo) и М7 (мегакариобластна). Някои от
типовете се срещат по-често в отделни възрастови периоди – при кърмачета по М5 и М4, а при по-големите
деца – М1 и М2.
По-новите и прецизни методи на имунофенотипизация, цитогенетични и молекулярноцитогенетични изследвания позволяват да се изгради по-прецизната работна класификация на СЗО, да се проследява ефектът
от терапията (за наличие на минималната остатъчна/
измерима болест (MRD)), и да се диференцират прогностични критерии. Така с добра прогноза са находки
като: t(15;17) М3 ОМЛ, t(8;21), inv (16); с неблагоприятна са ОМЛ с доказано реаранжиране на MLL ген, FLT3
мутация, -7 или del (7) и др. Срещат се е други бройни и структурни генетични аномалии като тризомия
8, загуба на Х-хромозомата, t(9;11), аномалии на 5-та
хромозома и др. (вж. също табл. 3 и табл. 4, глава 12)
Клиничната картина се определя от инвазията на
бластите в костния мозък и последваща негова функционална недостатъчност (имунен дефицит, анемия и
тромбоцитопения). Проявите на екстрамедуларна инфилтрация са по-слабо изразени, в сравнение с ОЛЛ,
но са характерна поява на подкожни възли (при кърмачета), инфилтрация на гингиви (моноцитни форми)
и ЦНС засягане. Особена форма с туморно представяне на ОМЛ е т. нар. „гранулоцитен сарком“ (хлором)
при

М2/М4 морфорогичен тип, с налична t(8;21) и честа
локализация ретробулбарно или в костите на черепа.
При М3 вариант сериозно и често усложнение е ДИК
синдром. Мегакариобластната левкемия (М7) е значително по-честа при деца със синдром на Down, където
се наблюдават и други специфични характеристики на
протичане и терапевтичен отговор. В допълнение към
общите симптоми на левкемиите, за ОМЛ е особено
подчертана склонността към инфекции, хеморагични
прояви, вследствие на тромбоцитопения и/или коагулопатия, левкостаза при хиперлевкоцитоза, синдрома на туморен разпад.
Диференциална диагноза на ОМЛ. В широк план, ДД
включва сродни хематологични заболявания, но и та-

кива със системно протичане като: остра лимфобластна левкемия, инфекциозна мононуклеоза, апластична
анемия, придобита неутропения, мегалобластни анемии, автоимунни цитопении, левкемоидни реакции,
транзиторен миелопролиферативен синдром при деца
с тризомия 21, миелодисплазийни синдроми, ювенилен ревматоиден артрит и др.
Лечение на острата миелобластна левкемия (ОМЛ)
Подобно на острата лимфобластна левкемия, терапията е адаптирана съгласно с рисковата група. Тя се
определя въз основа на установени критерии при поставянето на диагнозата и в хода на проследяването в
зависимост от отговора на лечението (по-долу е цитиран протокол AML-BFM 04).

Индукция (вкл. курсове AIE и НАМ)
AIE:
Cytarabine –
100 mg/m² i.v. (континуална инфузия) на ден 1+2 и
100 mg/m² 2 х дневно i.v. (30 мин. инфузия) на ден 3-8
Idarubicin –
12 mg/m² i.v. (4-часова инфузия) на ден 3-5;
Etoposide –
150 mg/m² i.v. (1-часова инфузия) на ден 6-8.
HAM:
Cytarabine –
3000 mg/m² 2 х дневно i.v. (3-часова инфузия) на ден 1-3;
Mitoxantrone –
10 mg/m² i.v. на ден 4-5.
Консолидация
Prednisone p.o.
40 mg/m² на ден 1-28;
Thioguanine p.o.
60 mg/m² на ден 1-43;
Vincristine i.v.
1.5 mg/m² (max 2 mg) на ден 1, 8, 15, 22;
Idarubicin i.v.
7 mg/m² на ден 1, 8, 15, 22;
Cyclophosphamide i.v.
500 mg/m² на ден 29, 43 с протекция на Mesna;
Cytarabine i.v.
75 mg/m² на ден 3-6, 10-13, 17-20, 24-27, 31-34, 38-41;
Cytarabine i.th
20-40 mg (възрастово зависима доза) на ден 1, 15, 29,43.
AI:
Cytarabine i.v. (cont inf)
500 mg/m² дни 1-4;
Idarubicin i.v.
7 mg/m² дни 3+5;
Сytarabine i.th.
(възрастово зависима доза) на ден 0+6.
haM:
Cytarabine i.v.
1000 mg/m² b.i.d., дни 1-3;
Mitoxantrone
i.v 10 mg/m² на ден дни 4-5;
Сytarabine i.th.
(възрастово зависима доза) на ден 6+15.
Интензификация (НАЕ):
Cytarabine i.v.
3000 mg/m² b.i.d. (3-часова инфузия) за три дни;
Etoposide i.v.
125 mg/m² (1-часова инфузия ) дни 2-5;
Заедно с ЦНСлъчетерапия (18 Gy е стандартната доза за деца > 3 години).
Поддържаща терапия:
Thioguanine
p.o. 40 mg/m² дневно;
Cytarabine s.c.
40 mg/m², дни 1-4 на всеки 4 седмици.
Обща продължителност 12 месеца.
ЦНС профилактика с Сytarabine i.th. (възрастово зависима доза) е на всеки два месеца.
При промиелоцитната левкемия (М3), към химиотерапията се добавя медикаментът ATRA (tretinoin), който е дериват на Vit. A, и за разлика от цитостатиците не унищожава неопластичните клетки, а подпомага узряването им.
В последните години комбинацията с арсениев триоксид (arsenic trioxide) подобрява крайния лечебен резултат.
Особено рисков е най-ранният етап на лечението, когато специфичните за М3 коагулацинни нарушения могат до
доведат до животозастрашаващ ДИК. Крайната прогноза, при липса или при овладени усложнения, е по-добра в
сравнение с останалите ОМЛ.
Прецизната диагностика на ОМЛ напоследък позволява използването на „таргетна“ терапия с моноклонални
антитела, FLT3 инхибитори и др.
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Независимо от значителното подобрение на прогнозата през последните години, тя остава значително
по-сериозна в сравнение с тази на ОЛЛ, поради по-честата поява на рецидиви. При регистрация на рецидив
се предприемат нови, по-агресивни курсове терапия
с цел постигане на нова ремисия. Трайна ремисия е
възможна при част от показаните за миелоаблативен
цитостатичен режим пациенти и осъществяване на
последваща алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК). При болни с висок риск
и налични подходящи условия, ТХСК е уместно да се
осъществи след първа ремисия. Опитът с автоложна
ТХСК при ОМЛ е дългогодишен, но не се доказват
предимства на метода, в сравнение със самостоятелна
химиотерапия. При трансплантация допълнително се
регистрира и значителна токсичност за пациента.
Лъчелечение при остра миелобластна левкемия (ОМЛ)
При деца с остра миелобластна левкемия рядко се
прилага лъчелечение като част от първоначалното лечение. Предписването му може да бъде обсъдено при
неврологичен дефицит от компресия на гръбначния
канал. Стандартните дози са от 20 Gy до 24 Gy при
дневна фракция от 2 Gy (16).
ХРОНИЧНА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ (ХМЛ)
Хроничната миелоидна левкемия съставлява 2 до 5%
от детските левкемии. Тя се подразделя на ювенилна и
адултна форма.
Адултната е почти винаги с доказана хромозомна
(„Филаделфия положителна“) или молекулярногенетична аномалия (най-често t(9;22) (q34.1;q11.2) BCR/
ABL1). В еволютивен и клиничен аспект се различават
три фази: хронична, акцелерационна и бластна криза.
Основна група медикаменти за контрола и лечението
на ХМЛ са групата на тирозин-киназните инхибитори
(TKI). Разделят се на три генерации медикаменти:
1-ва генерация – Imatinib;
2-ра генерация – Dasatinib, Nilotinib;
3-та генерация – Bosutinib, Ponatinib.
Терапевтичните схеми и контролът на лечебните резултати са аналогични с тези при ХМЛ при възрастни
пациенти.
Хистиоцитни синдроми
Хистиоцитните синдроми са често срещана група от
нозологични единици в детската възраст. Появата им
се дължи на неконтролируема пролиферация на моноцитно-макрофагни клетки, които проявяват склонност за разпространение в различни тъкани и органи,
предизвиквайки съответна клинична симптоматика.
Делят се на три класа:

редки хемофагоцитни синдроми.
3. Малигнени хистиоцитни заболявания.
Лангерхансовата хистиоцитоза (ЛХ) е най-често срещаната форма сред децата. По дефиниция това е доброкачествено реактивно заболяване с неясна етиопатогенеза и годишна честота 2-5/1 млн. детско население. При ЛХ, локализираните в кожата (главно в
епидермиса) Лангерхансови клетки започват бурно
да се размножават и мигрират. ЛХ се подразделя на:
1. Синдром на Abt-Letterer-Siwe – характерен при кърмачета и малки деца. Често е с агресивно протичане,
инфилтрират се важни органи и са възможни животозастрашаващи усложнения. 2. Синдром на HandSchüller-Christian. По-често засяга по-големите деца.
Характеризира се с триадата – централен безвкусен
диабет, екзофталм и костни лезии. 3. Еозинофилен
гранулом. Клинично най-често се проявява със солитарни формации в костите на черепа или диафизите на
дългите кости. Има доброкачествена еволюция.
Съгласно последните класификации, тежестта на ЛХ
се базира на степента и местата на разпространение и
се разделя на: 1) ЛХ със засягане на една система (кост,
лимфни възли, кожа и др.) в единична или множествена форма; 2) ЛХ със засягане на повече от една система
с/без ангажиране на рискови органи (хемопоетична
система, черен дроб и слезка).
Клиничната картина се определя от локализацията
на лезиите. При по-агресивно протичане, детето отслабва на тегло, нарушава се общото състояние, поддържа висок фебрилитет. Инфилтрацията на белите
дробове може да причини дихателна недостатъчност.
Еозинофилният гранулом на костите се проявява
като слабо болезнена подутина. При кожно засягане
се установява жълто-кафяв макуло-папуло-сквамозен обрив, понякога с хеморагична компонента, често в гънките на ставите, по калварията, крайниците
и тялото. Инфилтрацията в лимфните възли, черния
дроб и слезката протича със значително увеличение на
размерите им. В тежките случаи се появява иктер, чернодробна недостатъчност, билиарна цироза. При засягане на червата са налични ексудативна ентеропатия
и малабсорбция. Костномозъчното ангажиране води
до панцитопения със съответните усложнения. Ангажирането на ЦНС (предимно бялото и, рядко, сивото
вещество) води до централен безвкусен диабет и/или
разнообразна огнищна неврологична симптоматика.
Понякога се наблюдават ендокринно обусловено изоставане в растежа, упорит среден отит, хипертрофичен гингивит, отпадане на зъби.

2. Нелангерхансови хистиоцитози в три подгрупи:

Диагнозата се доказва с биопсия и хистологично потвърждение. Имунохистохимичен маркер за ЛХ е
CD1a. Миелограмата доказва или изключва инфилтрация в костния мозък. Електронномикроскопски се
установяват патогномоничните Бирбекови гранули в
цитоплазмата на Лангерхансовите клетки.

фамилни лимфохистиоцитози;
предизвикани от инфекции (EBV, CMV и др.);

Степента на разпространение се преценява чрез образните изследвания. Рентгенографията на белите

Лангерхансова хистиоцитоза (ЛХ).
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дробове показва микронодуларни изменения, кисти
с образ на „пчелна пита“, плеврален излив, пневмоторакс и др. Рентгенографията на дълги и плоски кости
визуализира остеолитични лезии, които при масивно
засягане на черепните кости дават образа на „географска карта“. КАТ и/или МРТ на глава, шия, гръден кош,
абдомен и таз, евентуално РЕТ скенер, дават подробна
информация, необходима за стадирането. Ехографията спомага за визуализиране на изменения в коремната кухина.
Лечението на Лангерхансовата хистиоцитоза е съобразено със степента на разпространение и рисковите фактори. При локализираните форми са възможни
спонтанни ремисии и оздравяване без терапия. За локализирания еозинофилен гранулом при по-големи
деца е достатъчно хирургично отстраняване и евентуално локално облъчване. При болните от нискорисковата група се прилагат винбластин и кортикостероид.
Високорисковите случаи и рецидиви се третират с различни комбинации от цитостатици. При резистентни случаи се прибягва и до миелоаблативен режим и
последваща ТХСК. Прогнозата е по-лоша при кърмачета и малки деца, докато при по-големите преживяемостта е по-висока, но са възможни трайни последици
с инвалидизация. При лечение се ползват протоколите
(LHC protocols) на международната група по хистиоцитоза (HS).
Лъчелечение
Лъчелечение се прилага при локализирано заболяване и при невъзможност за оперативно лечение, както
и при тежки функционални дефицити, компресия на
гръбначния стълб. Препоръчват се дози от 6-10 Gy при
единична фракция от 1.5 Gy.(15).
МАЛИГНЕНИ ЛИМФОМИ
Бoлест на Ходжкин (ХЛ)
Малигнените лимфоми представляват 13% от всички
злокачествени заболявания в детска възраст, като от
тях 40% са от групата на ходжкиновите лимфоми (ХЛ).
Характеризират се със специфични епидемиологични
особености при деца като:
диагноза на ХЛ е изключение във възрастта под 3 години;
в детска възраст честотата на ХЛ, в сравнение с възрастни, е по-ниска (налично е бимодално възрастово
разпределение с първа покачваща се честота около
20-годишна възраст и по-късна – около 50 години);
съотношението момчета/момичета варира – при деца
под 5 години то е 5/3, а в групата 15-19 години – 8/10.
Диагнозата се поставя чрез имунохистологично доказване на Ходжкинови или Рийд-Щернбергови клетки
със съответни имунологични маркери (вж също глава
12). Според класификацията на СЗО основните типове ХЛ са два – класически и нодуларен, с лимфоцитно
преобладаване. Почти 90% от пациентите са с хистоло-

гичен резултат за класически ХЛ с четири подварианта: нодуларна склероза с лимфоцитно преобладаване,
с лимфоцитно изчерпване и със смесен целуларитет.
Десет процента от пациентите са с хистологичен резултат за ХЛ с лифоцитно преобладаване.
При диагнозата пациентите се стадират в рискови
групи, в зависимост от разпространението на заболяването и наличието на биологична и/или клинична
активност. Клинична активност (В-симптоми) се регистрира при неясен, задържащ се фебрилитет над 38°С,
необяснима загуба на повече от 10% телесна маса в последните шест месеца преди диагнозата и/или редовни
нощни изпотявания. Биологична активност се отчита
при наличие на ускорена СУЕ, относителна или абсолютна лимфопения, хиперфибриногенемия, хипосидеремия, повишени стойности на LDH.
За стадиране разпространеността на ХЛ в клиничната
практика все още широко се ползва класификацията
от Ann Arbor (вж. табл. 6, глава 12), съгласно която
клиничните стадии са четири с допълнителни характеристики като:
налични В-симптоми се означават с В, без симптоми
с А;
с Х – при обемна туморна маса (Bulky тип) – медиастинален диаметър равен или по-голям от една трета от
гръдния диаметър или наличие на лимфен конгломерат по-голям от 10 см;
с Е – при засягане на единична екстранодална област
по съседство или разположена проксимално от известна нодална група.
В детска възраст прогностична стратификация не е
утвърдена. Посочената по-долу класификация (Табл.
3) и терапия са основани на актуалния, международно
възприет протокол за лечение на деца с ХЛ на German
Multicenter Study – EuroNet-PHL.
Таблица 3. Класификация според German Multicenter
Study/Euronet
Нисък риск

Среден риск

Висок риск

1A/B, IIA

IIB; IIIA, Е, IIIB

IIB,E; IIIA/B,E;
IIIB; IVA/B

Лечение на ХЛ
ХЛ е едно от най-успешно лекуваните злокачествени
заболявания в детска възраст. Използват се химио- и
лъчелечение или комбинация от двете. До 70-те години на миналия век лъчелечението е главен терапевтичен метод, вкл. и при деца, но в последните десетилетия превес има комбинираната химиотерапия с максималното ограничаване на лъчелечението, предвид
сериозните далечни усложнения от нея. Съвременните подходи се базират основно на риск-адаптирана или
съобразена с терапевтичния отговор комбинирана химиотерапия.
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За пациентите с резистентност, недостатъчен терапевтичен отговор, прогресия или рецидив след първа линия
терапия, обичайно се преминава към втора линия терапия и най-често се продължава с миелоаблативна химиотерапия с автоложна трансплантация на хемопоетични клетки, последвана от имунотерапия.
Първа линия химиотерапия
EuroNet-PHL-C1-2012:
Всички рискови групи (Т1, Т2 и Т3) 2xOЕPA;
След оценка на ранен терапевтичен отговор с PET и в зависимост от резултата:
Т2 група – 2x COPDAC
Т3 група-– 4x COPDAC
ОЕРА:
Vincristine –
Etoposide –
Prednisolone –
Epirubicin –
COPDAC:
Сyclophosphamide –
Vincristine –
Dacarbazine –
Prednisone –

1,5 mg/m2
125 mg/m2/d
60 mg/m2/d
40 mg/m2

i.v., Ден 1, 8 и 15;
i.v., Ден 1 – 5;
p.o., Ден 1 – 15;
i.v., Ден 1, 15.

500 mg/m2
1.5 mg/m2
250 mg/m2/d
40 mg/m2

i.v., Ден 1 + 8 с протекция на Mesna;
i.v., Ден 1 + 8 (максимална доза 2 mg);
i.v., Ден 1 – 3;
p.o., Ден 1 – 15.

Втора линия химиотерапия (Salvage терапия)
Прилага се при първично резистентни на лечението пациенти или след рецидив. Съгласно EuroNet-PHL-C1-2012
се прилагат, в зависимост от рисковата група (RG)
RG1 – 2x IEP-ABVD, последвани от лъчелечение;
RG2 – 1x IEP-ABVD, в зависимост от отговора се преоценявя рисковата група и се продължав, според новата
рискова група
RG3-– 2x IEP-ABVD, последвани от миелоаблативна химиотерапия (BEAM) и автоложн– ТХСК.
ABVD:
Epirubicin –
Bleomycin –
Vinblastine –
Dacarbazine –

25 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14;
5-10 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14
6 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14
375 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14

IEP:
Ifosfamide –
Prednisone/Prednisolon –
Etoposide –

20000 mg/m2/d i.v., Ден 1 5 (уропротекция с Mesna);
100 mg/m2 p.o. в 3 дози. Ден 1-5;
125 mg/m2/d i.v., Ден 1-5.

При налични показания за автоложна ТХСК, най-често прилагани подготвителни (кондициониращи) режими са:
BEAM:
Carmustine –
Еtoposide –
Cytarabine –
Melphalan –

300 mg/m2 i.v., Ден (-6).
200 mg/m2/2d i.v., Ден от (-5) до (-2);
200 mg/m2/2d I.v., Ден от (-5) до (-2);
140 mg/m2 i.v., Ден (-1).

LACE:
Lomustine –
Еtoposide –
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200 mg/m2 i.v., Ден (-7);
1000 mg/m2 I.v., Ден (-7);

Cytarabine –
Cyclophosphamide –

2000 mg/m2/2 d I.v., Ден (-6) и (-5);
1800 mg/m2 I.v., Ден от (-4) до (-2) (уропротекция с Mesna).

В последните години като трета линия терапия, вкл. и при деца, се прилага таргетна терапия с анти-CD30 антитяло-– Brentuximab vedotin, Checkpoint inhibitor PD-1 - Nivolumab и Pembrolizumab или алогенна трансплантация
на хемопоетични клетки (алогенна-ТХСК) след химиотерапия с редуциран интензитет.
Лъчелечение
Общите стратегии при облъчване от 70-те години на миналия век се отнасят до: адаптиране големината на полето; на дозата според риска на заболяването и пропускане/избягване на облъчването. Новите подходи, според
Dieckmann K. & J. Schreiber 2019 г. (25) при определяне на мишенните обеми при болестта на Ходжкин в периода
1978 г. до днес, следват редуциране от голямо фигурно поле за всички над- или поддиафрагмални лимфни вериги,
само за над- или поддифрагмални лимфни вериги, през засегнати области на лимфните вериги (полета) до ограничено поле за ангажирания лимфен/и) възли (Фиг. 1. и фиг. 2.)
При пациенти от всички терапевтични групи (TG-1, TG-2 и TG-3, решението за облъчване се взема при оценка на
ранния отговор след 2-я курс по схема OEPA, при тези с адекватен отговор не се препоръчва лъчелечение. Съвременните стандарти за лъчелечение на Ходжкиновите лимфоми при деца включват засегнатите лимфни възли
(Involved nodes radiotherapy-INRT) или засегнатите области (Involved site radiotherapy –ISRT) (26)

Голямо поле → Ангажирано поле → Ангажиран възел
Extended field → Involved field → Involved node
1978 г.

Тотално облъчване на
всички лимфни вериги (Total
node IR).

Облъчване тип Mантел
(Mantel field RT).

1990 г.

1995-2015 г.

Облъчване на засегнатите
полета (Involved field RT).

Редуциране на засегнатите
полета (Reduced IF; RT Involved
site; RT Involved node RT).

Фиг. 1. Мишенни обеми при болест на Ходжкин в периода 1978-2015 г.

o
o
o
o

Засегнати лимфни възли в червено;
Облъчване на всички лимфни вериги (b);
Involved fields (c);
Involved nodes (d).

Фиг. 2. Еволюция на лъчелечебното поведение при лимфоми
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Принципите на очертаване на планираните мишенни
обеми за INRT и ISRT до голяма степен са еднакви, с
разлики в качеството и точността на образната диагностика преди химиотерапията. Предвижда се границите за ISRT да са по-големи, за да се преодолеят несигурностите при контурирането на КМО (CTV). Ако е
възможно и при двата вида лъчелечение е желателно
да се ползват образите от ПЕТ-КТ и КТ преди и след
химиотерапията за прецизно очертаване на мишенните обеми, които включват, както следва:

органи при всеки пациент. 4D КТ симулация може да
бъде полезна при дефиниране на ITV. При липса на 4D
КТ симулация се допълват осигурителни зони от 1-2
см за области на лимфни възли в областта на гръдния
кош и корема, където дихателните движения са значителни.

ТО преди химиотерапията: видимите увеличени
лимфни възли преди химиотерапията;

Предписват се лечебни дози в границите от 15 Gy до 25
Gy, които много рядко надхвърлят 25 Gy.

ТО след химиотерапията: персистиращи уголемени
лимфни възли.

НЕХОЧКИНОВИ ЛИМФОМИ (НХЛ)

КМО: обхваща предполагаемото разпространение на
болестта, базирано на опита на клинициста и съобразено със засегнатите лимфни възли преди химиотерапията. В КМО се съобразява качеството и точността
на изображенията, начина на разпространение на заболяването, риска от субклинично засягане и близките структури. Лимфните възли, които са на разстояние
повече от 5 см, се приемат като отделни полета и не е
необходимо да бъдат в свързани обеми. КМО за ISRT
обикновено е по-голям от този за INRT. При използване на лъчелечението като единствен метод на лечение,
КМО трябва да бъде по-голям, поради подозирано
субклинично разпространение на заболяване без приложено противотуморно лекарствено лечение.
ВМО (ITV): отчита движението на мишенните обеми,
дефинирано в доклада на ICRU 62 като CTV с осигурителна зона, компенсираща движението на вътрешните

ПМО (PTV): отчита несигурностите при позиционирането и имобилизацията на пациента, което варира в
различните институции.

Обхващат близо 7% от злокачествените заболявания
при деца и младежи до 20-годишна възраст. Съотношението момчета/момичета е 3:1. Подобно на ХЛ и
НХЛ много рядко се диагностицират в ранната детска
възраст, особено под 3 години. След 4-годишна възраст честотата им нараства. Субтиповете се определят
от клетъчния произход на лимфома – В- или Т-прекурсорни лимфоцити, лимфобластен лимфом и зрял
В-, Т. или NK-клетъчен НХЛ.
Четири са основните хистологични субтипове на
НХЛ:
Лимфом на Бъркит или Бъркитоподобен вариант;
Дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом;
Прекурсорен Т- и В-клетъчен лимфобластен лимфом;
Анапластичен едроклетъчен лимфом.

Класификация по стадии (Murphy)
I Стадий

Единичен тумор или ограничена област лимфни възли, без корем и медиастинум.

II Стадий

Два или повече тумора или пакети лимфни възли от едната страна на диафрагмата, или
първичен коремен тумор (напълно резециран) с или без регионално лимфно ангажиране.

III Стадий

Тумори или лимфно ангажиране от двете страни на диафрагмата, както и първичен
интраторакален тумор, агресивен абдоминален, параспинален или епидурален тумор.

IV Стадий

Костномозъчно или ЦНС ангажиране, независимо от другите места на разпространение.

Хистологична
класификация
(СЗО/преработена
REAL) и биологични характеристики:
Бъркитов или Бъркитоподобен тип лимфом/левкемия (дребноклетъчен лимфом).
Представлява около 30% от НХЛ при деца (2.5/1 000
000 случая), съотношение момчета/момичета – 3.9/1.1.
Най-честа първична локализация – абдоминални и
шийни лимфни възли. Малигнените клетки показват
зрял В-клетъчен фенотип. Характерна хормозомна
транслокация е t(8;14) и по-рядко t(8;22) или t(2;8).
Бъркитовият и Бъркитоподобният лимфом имат сходно агресивно клинично поведение.
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• Дифузен B-едроклетъчен лимфом
Състои се от зрели В-лимфоцити и е с честота 10-20%
от НХЛ при децата. Диагностицира се по-често през
второто десетилетие от живота. Обичайно е локализиран тумор и по-рядко инфилтрира костния мозък и
ЦНС. В около 20% е налице първична медиастинална
локализация, което е по-типично за по-големите деца
и се свързва с по-лоша прогноза.
• Прекурсорен Т- или В-лимфобластен лимфом
Среща се приблизително в 20% от НХЛ при децата,
като 75% имат Т-клетъчни характеристики, а останалите са с прекурсорен В-клетъчен фенотип. Хромо

зомните аномалии не са добре отдиференцирани. В
около 75% от случаите началният тумор е в предния
медиастинум. Плевралните и перикардни изливи са
чести. Засягат се и кости, костен мозък, ЦНС, кожа,
черва, Валдайеров пръстен, тестиси и др.
• Анапластичен едроклетъчен лимфом
Представлява около 10% от НХЛ при децата. Преобладаващият имунофенотип е на зрял Т-лимфоцит и според класификацията на СЗО е „Периферен Т-клетъчен
лимфом“. Клетките са позитивни за СD30 и повече от
90% имат реаранжиране на ALK гена. Съответно, анти-АLK имунохистохимичното оцветяване е с диагностична стойност. Клинично се регистрира ангажиране
на лимфни възли и множество екстранодални лезии,
особено кожа, кости, по-рядко ГИТ, бял дроб, плевра и
мускули. Необичайно е засягането на ЦНС и костния
мозък.
• Лимфопролиферативна болест, асоциирана с имунен дефицит при деца
Честота на лимфопролиферативната болест е приблизително 100 пъти по-голяма при имунокомпрометирани деца, сравнено с общата популация. Причината за
имунния дефицит може да бъде вроден дефект, ХИВ
или ятрогенно (след ТХСК), Епщайн-Бар вирус и др.
При тези НХЛ обикновено се наблюдава фенотип на

зрели В-клетки и едроклетъчна морфология. Трябва да
се разграничават този вид НХЛ от т. нар. „посттрансплантационни лимфопролиферативни заболявания“
(ПЛЗ).
• Редки НХЛ при деца
Незрели В-клетъчни лимфоми като малкоклетъчен
лимфом, МALT лимфом, и фоликуларен лимфом рядко се срещат при децата. Други изключително редки
типове НХЛ при деца са първичният ЦНС лимфом и
периферният Т-клетъчен лимфом.
В диагностичния процес при НХЛ флоуцитометричен анализ на клетъчните популации е задължителен
стандарт. Цитологичен анализ е необходим при неясни случаи. Костномозъчната биопсия е задължителна
за установяване на ангажиране на КМ от лимфома.
Находка от над 25% бласти в КМ се приема като остра
левкемия („левкемизация“), а при по-нисък процент –
като IV стадий на НХЛ.
Диференциална диагноза
Най-честата необходимост от разграничаване на НХЛ
е от състояния като лимфаденит, остра лимфобластна
левкемия, болест на Ходжкин, мононуклеоза, фелиноза, туберкулоза, невробластом, рабдомиосарком, саркоидоза, токсоплазмоза и др.

Лечение
Лекарствена терапия от първа линия
Форма на НХЛ

Схема на лечение

Бъркитов или Бъркитоподобен тип или
едроклетъчен лимфом (напълно резециран)

NHL-BFM-95: по рамото за В-клетъчни лимфоми, брой на курсовете –
според рисковата група

Бъркитов или Бъркитоподобен тип или
едроклетъчен лимфом (нерезециран, I и II
стадий)

NHL-BFM-95: по рамото за В-клетъчни лимфоми, брой на курсовете –
според рисковата група

Лимфобластен лимфом

NHL-BFM-95: по рамото за Т-клетъчен лимфом/левкемия – индукционна,
консолидационна, интензификационна и поддържаща терапия, 2 години
продължителност на терапията

Анапластичен едроклетъчен лимфом

NHL-BFM-90: Префаза + 3 цикъла химиотерапия (само при пълна
резекция).
Префаза + 6 цикъла химиотерапия (при непълна резекция).

Лечение на първично резистентни или след рецидив на НХЛ при деца (втора линия терапия)
Форма на НХЛ
Бъркитов
лимфом

и

Схема на лечение
дифузен

В-едроклетъчен

DECAL: Dexamethasonemethasone, Etoposide, Cisplatin и Asparaginase;
ICE: Ifosfamide, Carboplatina и Etoposide + Rituximab при В-клетъчен
лимфом;
Алогенна или автоложна костномозъчна трансплантация.
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Лимфобластен лимфом

DECAL: Dexamethasonemethasone, Etoposide, Cisplatin и Asparaginase;
ICE: Ifosfamide, Carboplatina и Etoposide;
Алогенна костномозъчна трансплантация.

Анапластичен едроклетъчен лимфом

DECAL: Dexamethasonemethasone, Etoposide, Cisplatin и Asparaginase;
ICE: Ifosfamide, Carboplatina и Etoposide;
Алогенна или автоложна костномозъчна трансплантация.

Протокол NHL-BFM 90/95
Т-клетъчен НХЛ
Индукционен протокол I (1-9 седмица):
Prednisone –
Vincristine –

60 mg/m² p.o., ден 1-28, след което се редуцира;
1.5 mg/m² (макс. 2 mg) i.v., ден 8, 15, 22, 29;
Daunorubicin –
30 mg/m² i.v., ден 8, 15, 22;
Asparaginase –
10000 IU/m² i.v., ден 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33;
Cyclophosphamide –
1000 mg/m² i.v., ден 36, 64 и протекция с Mesna;
Cytarabine –
75 mg/m² i.v., курсове: ден 38-41, 45-48, 52-55, 59-62;
Mercaptopurine –
60 mg/m² p.o., ден 36-63;
Methotrexate –
i.th. (възрастово зависима доза), ден 1, 15, 29, 45, 59.
Консолидационен протокол М (11-19 седмица):
Mercaptopurine –
25 mg/m² p.o., ден 1-56;
Methotrexate –
5000 mg/m² i.v. (24-часова инфузия) ден 8, 22, 36, 50;
Methotrexate –
i.th. (възрастово зависима доза) ден 8,22,36,50.
Индукционен протокол II (само за III и IV ст. седмица 22-28):
Dexamethasone –
10 mg/m² p.o., ден 1-21 след това редукция;
Vincristine –
1.5mg/m² (max2 mg) i.v., ден 8, 15, 22, 29;
Epirubicin –
30 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 8, 15, 22, 29;
Asparaginase –
10000 IU/m² i.v. (1 h inf), ден 8, 11, 15, 18;
Cyclophosphamide –
1000 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 36 с уропротекция с MESNA;
Cytarabine –
75 mg/m² i.v., ден 38-41,45-48;
Thioguanine –
60 mg/m² p.o., ден 36-49;
Methotrexate
i.th. (възрастово зависима доза), ден 38, 45.
Поддържаща терапия (I ст. + II ст: 21-104 седмица; III+ IVст: 30-104 семица).
Протокол NHL-BFM 90/95 – В-клетъчен НХЛ
Терапевтични курсове
Префаза (V):
Prednisone –
30 mg/m² p.o./i.v., ден 1-5;
Cyclophosphamide –
200 mg/m² i.v, (1 h inf), ден 1-5 с уропротекция с Mesna.
Курс А
Dexamethasone –
10 mg/m² p.o./i.v., ден 1-5;
Ifosfamide –
800 mg/m² i.v, (1 h inf) с уропротекция с Мesna, ден 1-5;
Methotrexate –
500 mg/m² (24 h inf), ден 1;
Methotrexate + Prednisolone + Cytarabine i.th. (възрастово зависима доза), ден 1;
Cytarabine –
150 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5;
Etoposide:
100 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5.
Курс В
Dexamethasone –
10 mg/m² p.o./i.v., ден1-5;
Cyclophosphamide –
200 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 1-5 с уропротекция с Мesna;
Methotrexate –
500 mg/m² (24 h inf), ден 1;
Methotrexate + Prednisolone + Cytarabine i.th. (възрастово зависима доза), ден 1;
Epirubicin –
25 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5.
Курс АА
Dexamethasone –
10 mg/m² p.o./i.v., ден 1-5;
Ifosfamide –
800 mg/m² i.v, (1 h inf) с уропротекция с Мesna ден 1-5;
Methotrexate –
5000 mg/m² i.v. (24 h inf), ден 1;
Methotrexate + Prednisolone + Cytarabine i.th. (възрастово зависима доза), ден 1;
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Cytarabine –
150 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5;
Etoposide –
100 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5;
Vincristine –
1,5 mg/m² i.v., ден 1.
Курс BB
Dexamethasone –
10 mg/m² p.o./i.v., ден 1-5;
Cyclophosphamide –
200 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 1-5 с уропротекция с Мesna;
Methotrexate –
5000mg/m² i.v. (24 h inf), ден 1;
Methotrexate + Prednisolone + Cytarabine i.th. (възрастово зависима доза), ден 1;
Epirubicin –
25 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 4+5;
Vincristine –
1,5 mg/m² i.v., ден 1.
Курс СС
Dexamethasone –
20 mg/m² p.o./i.v., ден 1-5;
Vindesine –
3 mg/m² (max 5 mg) i.v., ден 1;
Cytarabine –
2000 mg/m² i.v. (3 h inf), ден 1+2;
Etoposide –
150 mg/m² i.v. (1 h inf), ден 3-5;
Methotrexate + Prednisolone + Cytarabine i.th. (възрастово зависима доза), ден 5.
Втора линия химиотерапия (Salvage – терапия)
Прилага се при първично резистентни на лечението НХЛ или след рецидив. Най-често използваните схеми при
деца са ICE, CHOP, EPOCH и др. При В-клетъчните лимфоми, позитивни за CD20, към терапията в първа и втора
линия се добавя Rituximab.
При пациентите с ранни рецидиви или прогресия се прилагат миелоаблативната химиотерапия с автоложна
ТХСК, след кондициониращи режими по схеми BEAM и LACE или алогенна ТХСК, след миелоаблативни или с
редуциран интензитет кондициониращи режими.
CHOP:
Cyclophosphamide –
750 mg/m² i.v., ден 1 – 3 с уропротекция с Мesna;
Epirubicin –
50 mg/m² i.v., ден 1–3;
Vincristine –
1.4 mg/m² (maximum dose, 2 mg) i.v., ден 1-3;
Prednisone –
40 mg/m² PO, ден 1-5 или 3-8.
EPOCH:
Epirubicin –
10 mg/m² i.v., ден 2-4;
Etoposide –
50 mg/m² i.v., ден 2-4;
Vincristine –
0.4 mg/m² continuous IV infusion, ден 2-4;
Cyclophosphamide –
750 mg/m² i.v., ден 6 с уропротекция с Мesna;
Prednisone –
60 mg/m² i.v., ден 1-6.
Трета линия терапия при първично резистентни или
след рецидив се прилага автоложна ТХСК след миелоаблатовна химиотерапия по схема BEAM или алогенна
ТХСК.
При В-клетъчните НХЛ се предлага употребата на
различни антитела, някои от които вече в практиката
(anti-CD20 – Rituximab, anti-CD22 – Inotuzumab, биспецифични anti-CD19/CD3 – Blinatumomab) и други,
все още в ход на клинични изпитвания.
Лъчелечение
Лъчелечение се прилага при засягане на централната нервна система от лимфобластен лимфом, при
рецидиви или някои спешни състояния от туморна
компресия. Първоначално ангажиране на ЦНС се наблюдава рядко. Лечението се извършва според BFM
(Berlin-Frankfurt-Münster) Study Group K3 на NHL
BMF 95 протокол, според който се провежда краниално облъчване, съобразено с възрастта. При деца
по-малки от 1 година не се провежда облъчване; от 1
до 2 г. се предписва лечебна доза от 18 Gy, като над 2 г.
дозата е 24 Gy.

Много от историческите концепции са променени по
отношение на обема и дозите в резултат на внедряването на съвременни образни и 3D техники за планиране. Тенденциите са в замяна на големите полеви техники с по-малки полета, основани единствено върху
засегнатите лимфни възли при откриване на заболяването (IFRT, IFSRT).
При индолентен неходжкинов лимфом (често обект
на самостоятелно лъчелечение) се прилагат по-големи
полета.
От съществено значение за лъчелечението е дали се
прилага като самостоятелно или като консолидиращо лечение. При резистентност към химиотерапия,
лъчелечението се прилага в областта на резидуалните
места с по-високи дози и размер на полетата. Лъчелечение може да бъде приложено като предшестващо
или последващо в хода на спасителна високодозова
програма, включително и костномозъчна трансплантация при локално резидуално или рефрактерно заболяване.
Като първичен метод на избор лъчелечението може да
бъде приложено при: локализиран индолентен лим
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фом; локализиран агресивен лимфом с противопоказания за химиотерапия поради коморбидност; резистентен на ХТ локализиран лимфом.

В авансирал стадий при голямо или резидуално заболяване са противоречиви становищата за прилагане
на лъчелечение.

Мишенни обеми

Мантел клетъчен лимфом (Mantle Cell Lymphoma)

1. ГТО (GTV) включва засегнатите лимфни възли, като
при прилагане на ISRT се очертават засегнатите лимфните възли преди ХТ.

Често се манифестира в IV стадий и лъчелечение се
прилага рядко. В ранни стадии I-II или заболяване с
голям обем, комбинирано с химиотерапия, лъчелечението се прилага с дози в границите на 15 Gy-30 Gy.

2. КМО (CTV) включва близките по съседство лимфни
възли, дори да са с нормална големина. Всяко предхимиотерапевтично (или предхирургично) GTV се
включва в КМО. При прилагане на ISRT като консолидация се очертава ГТО преди лекарственото лечение.
3. ВМО (ITV – internal target volume) се определя според ICRU report 62 като към КМО се добавя осигурителна линия поради несигурности в големината, формата и позицията на КМО в пациента. При респираторни движения в гърдите и горния абдомен се добавят 1.5-2 см в краниокаудална посока. За оптималното
определяне на границите на ВМО се използва 4D CT
симулация.
4. ПМО (PTV) включва допълнителна осигурителна
зона за компенсиране на неточностите при позиционирането и имобилизацията на болния.
Лъчелечебни дози
Индулентен лимфом (Indolent Lymphoma)
Фоликуларен лимфом. В 1/3 от случаите са в ранен стадий и се прилага IFRT като самостоятелно, дефинитивно лъчелечение с дози от 25 Gy до 40 Gy при дневна
доза от 1.8 Gy-2 Gy, 5 пъти седмично.
Рефрактерен или рецидивиращ нискостепенен (Lowgrade) лимфом. Прилага се палиативно облъчване с
доза от 4 Gy в две фракции.
Екстранодален маргиналнозонов
В-клетъчен лимфом

едроклетъчен

(Extranodal Marginal Zone Large B-cell Lymphoma
-MALT)
Характерен е с екстранодално засягане на стомаха,
слюнчените жлези, Валдаеровия пръстен, щитовидната жлеза, очите, червата и други органи. При MALT
лимфома на стомаха се прилага лъчелечение поради
липса на отговор или прогресия след ХТ. Използва се
IFRT, включващо стомаха, перигастричните и целиачни лимфни възли с дози в границите на 24 Gy-36 Gy,
обичайно 30 Gy. Симулацията се извършва с орален
контраст, като ГТО е целия стомах, заедно с таргетните лимфни възли.

Дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом
В ранен стадий се прилага лъчелечение след химиотерапия – IFRT с дози 30-40 Gy.
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Б. СОЛИДНИ ТУМОРИ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
И. ХРИСТОЗОВА,
Л.МАРИНОВА, И. ЧАКЪРОВ,
И. БОРОНСУЗОВ,
И. ЩЪРБАНОВ, Д. ГЕОРГИЕВ,
С. ЛАЛОВА
Злокачествените новообразувания в детска възраст
са с честота около 12-15/100 000 годишно и са водеща
причина за смърт при децата в развитите страни (1).
Най-чести са левкемиите (32%), следвани от туморите на ЦНС (24%), лимфомите (10%), невробластомът
(7%), мекотъканните саркоми (7%), туморът на Вилмс
(6%), костните тумори (4%) и ретинобластомът (3%).
Лечението им е комплексно и включва съчетаване на
трите основни лечебни метода – хирургично лечение,
лъчелечение (ЛЛ) и противотуморно лекарствено лечение (ХТ). С развитието на съвременното лъчелечение и въвеждането на сложни техники за облъчване,
като модулирано по интензитет лъчелечение (МИЛЛ)
и ЛЛ с протони, се предоставя възможност за реализиране на високи лъчеви дози в туморния обем при значителна редукция на ранната и късна лъчева токсичност в близко разположените здрави тъкани и органи.
Тумори на ЦНС
Най-често мозъчните тумори в детска възраст, при
около 60% от случаите, са разположени инфратенториално. Разпределението по хистологичните видове е
различно от това при възрастните. При децата преобладават добре диференцираните глиоми, ембрионалните тумори (инфратенториални медулобластоми и
супратенториални ПНЕТ) и епендималните тумори.
Малигнените астроцитоми и глиобластома мултиформе се срещат много по-рядко.
Клиничните прояви са в зависимост от локализацията
на тумора и включват симптоми на повишено вътречерепно налягане като главоболие и повръщане, които са по-тежко изразени сутрин след ставане, което е
обяснимо предвид хоризонталната позиция на тялото
и затруднения ликворен отток по време на сън. Други
прояви могат да бъдат нарушение в походката, водещо
до загуба на равновесие, парези на черепно-мозъчни
нерви, хемипареза, зрителни нарушения (като дипло-

пия, страбизъм, вертикална погледна пареза, замъглено виждане в резултат на едем на папилата), гърчове
(особено фокални), ментални, поведенчески и ендокринни нарушения. При малките деца като първи
симптом най-често се установява нарастване на обиколката на главата и повишена раздразнителност.
Основен диагностичен метод е МРТ на главен мозък,
като при тумори с повишена склонност за ликворно
разпространение (ембрионални тумори, лимфоми,
герминативноклетъчни тумори, епендимални тумори) се препоръчва МРТ на гръбначен мозък и лумбална пункция с изследване на ликвор с цел установяване
наличието на туморни клетки.
Медулобластом
Медулобластомът е най-честият малигнен мозъчен
тумор в детска възраст. Поведението се определя в зависимост от възрастта при поставяне на диагнозата,
от стадия (M0 – без лептоменингеални и ликворни
метастази, М1 – ликворни метастази, М2/3 – лептоменингеални метастази по главния и гръбначния мозък,
образно доказани от МРТ), от наличието на остатъчен тумор след операция (под или над 1,5 см3), от хистологичния вариант (най-благоприятен е дезмопластично-нодуларният вариант особено при малки деца,
класическият вариант и дезмопластичният вариант
при големи деца с интермедиерна прогноза, с най-неблагоприятна прогноза се определя анапластичният и
едроклетъчният вариант), молекулярногенетичната
група (важно е отграничаването на WNT групата, която е с много по-добра прогноза, останалите групи са
SHH група, молекулярна група 3 и молекулярна група
4) и от наличието или липсата на амплификация на C
MYC или N MYC гена.
Лечебно поведение
При деца над 18 мес. и до 3-годишна възраст с локализирано заболяване М0 се провежда следоперативна
ХТ 3 курса, последвана от контролен МРТ. При пълна
ремисия ХТ продължава още 2 курса. При голям туморен остатък се препоръчва реоперация по възможност. При деца под 18 мес. с висок оперативен риск се
продължава с ХТ, а при тези над 18 мес. се провежда
лъчелечение за областта на туморната формация в
задна черепно-мозъчна ямка (ЗЧЯ) с доза 54 Gy при
дневна доза 1,6 Gy, 5 пъти седмично, последвано от 4
курса ХТ. При деца до 3-годишна възраст не се провежда облъчване за областта на краниоспиналната ос
(КСО, КСЛЛ).
Vincristine – 1,5 mg /m² i.v., bolus 1,8,15 d
Lomustine – 75mg/ m² p.o., 1 d
Cisplatin – 70 mg/ m² i.v., 6 h, d 1
Деца над 3-годишна възраст с локализирано заболяване М0 стандартно подлежат на следоперативно лъчелечение за областта на КСО с доза 23.4 Gy при 1.6-1.8
Gy дневна доза, 5 пъти седмично, със свръхдозиране
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на дозата в ложето на първичния тумор (при децата в
група със среден риск) или за областта на цялата ЗЧЯ
(при децата в група с висок риск) до 54-56 Gy, с последваща поддържаща ХТ до 8 курса.

Vincristine – 0,05 mg/kg i.v., bolus d 1
Cisplatin – 3,5 mg/kg i.v., 6 h, d 1
Cyclophosphamide – 65 mg/kg i.v., 3 h, d 2-3

Деца от 3- до 6-годишна възраст с метастатична
болест (M+) подлежат на следоперативна ХТ (2 SKK
курса), последвана от лъчелечение за областта на КСО
с доза от 32-36 Gy при 1.6-1.8 Gy дневна доза и, в зависимост от толеранса на здравите тъкани и органи, се
препоръчва свръхдозиране във видимите формации.
Дозата в цялата ЗЧЯ се допълва до 54-56 Gy. Лечението продължава с 4 курса химиотерапия. Реоперация
се налага само по витални индикации, свързани с повишено вътречерепно налягане или компресия на мозъчния ствол.
При деца над 6-годишна възраст с метастатична
болест (M+) се прилага следоперативна ХТ (2 SKK
цикъла), следоперативно лъчелечение за областта на
КСО с доза от 32-36 Gy при 1.6-1.8 Gy дневна доза, със
свръхдозиране във видимите формации и в цялата
ЗЧЯ до 54-56 Gy и последващи 4 курса лекарствено лечение. Химиотерапията преди лъчелечението може да
се комбинира с интравентрикуларно приложение на
метотрексат. Един SKK цикъл включва общо 4 курса
със следните цитостатици: винкристин/циклофосфамид (1 курс), винкристин/метотрексат (2 и 3 курса).
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d1
Cyclophosphamide – 800 mg/m² i.v., 1 h, d 1-3
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-4 d
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1
Methotrexate – 5 000 mg/m² i.v., 24 h, d 1
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-2 d
Carboplatin – 200 mg/m² i.v., 1 h, d 1-3
Etoposide – 150 mg/m² i.v., ½ h, d 1-3
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-4 d
Вепезид / Карбоплатина (4 курс).
При деца под 3-годишна възраст се провежда интензивна следоперативна химиотерапия (алтернация
на 6 курса винкристин/циклофосфамид/вепезид/
цисплатина и, съответно, винкристин/метотрексат),
която се последва при липса на прогресия на болестта
от тандемна високодозова миелоаблативна химиотерапия (тиотепа + циклофосфамид 1 курс, вепезид +
карбоплатина 2 курса). Лекарственото лечение може
да се комбинира с интравентрикуларен метотрексат.
При рецидив или прогресия на заболяването, наблюдавани предимно при тумори с лептоменингеални
метастази, при деца над 18-мес. възраст се провежда
локално ЛЛ за областта на рецидива (ЗЧЯ до ООД 54
Gy с ДОД 1,6 Gy).
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Etoposide – 4 mg/kg i.v., 1 h, d 2-3
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-4 d
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1
Methotrexate – 5 000 mg/m² i.v., 24 h, d 1
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-2 d
Thiotepa –300 mg/m² i.v., 1 h, -4 d,-3 d,-2 d
Cyclophosphamide – 1500 mg/m² i.v., 1 h, -4 d,-3 d,-2 d
Methotrexate – 2 mg i.ventr, -4 d,-3 d,-2 d,-1 d
0 d Автоложна трансплантация
Carboplatin – 500 mg/m² i.v., 24 h, -8 d,-7 d,-6 d,-5 d
Etoposide – 250 mg/m² i.v., 24 h, -8 d,-7 d,-6 d,-5 d
Methotrexate – 2 mg i.ventr, -8 d,-7 d,-6 d,-5 d
0 d Автоложна трансплантация
При деца под 5-годишна възраст с благоприятен дезмопластично нодуларен вариант и максимално радикална операция без туморен остатък, е достатъчна
стандартна следоперативна химиотерапия с 3 SKK
цикъла. Един SKK цикъл включва общо 4 курса със
следните цитостатици винкристин/циклофосфамид
(1 курс), винкристин/метотрексат (2 и 3 курса), вепезид/карбоплатина (4 курса). Може да се комбинира с
интравентрикуларен метотрексат.
При ПНЕТ и пинеалобластом при деца над 3-год. възраст поведението е същото както при медулобластом.
При по-малки деца се провежда химиотерапия и при
липса на прогресия се последва от тандемна високодозова миелоаблативна терапия. Химиотерапията, която
предшества миелоаблативните терапии, е различна от
тази при медулобластом (провеждат се 3-4 курса с вепезид/карбоплатина).
Carboplatin – 200mg/m² i.v., 24, h 1-4 d
Etoposide – 100 mg/m² i.v., 24 h, 1-4 d
Methotrexate – 2 mg i.ventr, 1-4 d
Лечебно поведение при епендимни тумори
При деца над 1 г. и 6 мес. без резидуален тумор се препоръчва провеждане на адювантно ЛЛ за областта на
туморното ложе до 54 Gy с дневна доза 1.6 Gy, 5 пъти
седмично, без допълнително друго лечение.
При деца под 1 г. и 6 мес. и без резидуален тумор се
предпочита следоперативна химиотерапия (5SKK – 3
стандартни + 2 модифицирани без метотрексат цикъ

ла), последвана от гореспоменатото локално лъчелечение.
При деца с резидуален тумор се провежда кратка постоперативна химиотерапия (2 модифицирани SKK
цикъла без метотрексат съдържащите курсове – общо
4 курса), последвана от опит за реоперация и локално лъчелечение при негативен МРТ на гръбначния
стълб и негативно изследване на ликвора. При болни
с ликворни метастази (положителен МРТ или положителен ликвор) се провежда КСЛЛ с доза 36 Gy със
свръхдозиране в ликворните метастази и първичния
тумор до обща доза от 50 до 59.4 Gy.
Глиомни тумори
Добре диференцираните глиоми в детска възраст се
лекуват основно оперативно, като след радикална операция не се препоръчва провеждане на адювантно лечение. В случаите на иноперабилно заболяване (напр.
при диенцефална локализация на тумора) се прилага
химиотерапия и лъчелечение, както и при наличие на
тежки зрителни нарушения, диенцефален синдром
(изоставане в растежа с отслабване на тегло и приповдигнато настроение), метастатична болест, при доказано нарастване на размера на резидуалния тумор или
при наличие на симптоматика. Резидуален тумор, без
съпътстваща симптоматика и без тенденция за растеж, не е индикация за адювантна терапия. Химиотерапията от първа линия при пациенти с иноперабилни, добре диференцирани глиални тумори, включва
винкристин и карбоплатина и се предпочита пред лъчелечение при пациенти под 8-годишна възраст, както
и при пациенти с неврофибрамотаза тип I, независимо
от възрастта.
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v. bolus на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 седмица.
Carboplatin – 550 mg/ m² i.v. 1 h на 1, 4, 7, 10, 14, 18,
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 седмица.
Други режими, които се прилагат ефективно при добре
диференцирани глиоми са TPCV (тиогуанин, прокарбазин, ломустин, винкриситин) или ежеседмично приложение на винбластин и иринотекан с бевацизумаб.
Лъчелечение се препоръчва при прогресия на заболяването след предшестваща химиотерапия. Субепендималният гигантоклетъчен астроцитом е особена категория добре диференциран глиом и се среща най-вече
при пациенти с туберозна склероза. Лечението е хирургично, но при иноперабилност или прогресия, се
прилага медикаментозно лечение е с mTor инхибитори, например еверолимус.
Малигнените астроцитоми и глиобластома мултиформе са рядкост в детска възраст. Терапевтичното поведение е както при възрастните. Алтернатива на него е
лечението по протокол HIT GBM C, който е особено
подходящ при радикално оперирани деца и включва
интензивна химиотерапия по схема PEI (цисплатина,
етопозид и ифосфамид), успоредно и последователно

на лъчетерапията, вместо темозоламид. Съобщената
преживяемост при деца, лекувани по този протокол, е
по-висока спрямо по-старите прилагани схеми.
Cisplatin – 20 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5
Etoposide –100 mg/m² i.v., 2h, d 1-3
Ifosfamide – 1500 mg/m² i.v., 1h, d 1-5
Особена категория малигнен астроцитом е дифузният
инфилтративен понтинен глиом. Диагнозата при това
заболяване може да бъде само радиологична без хистологично потвърждение. Терапевтичните възможности
се ограничават до локална лъчетерапия, без възможност за хирургично лечение и при липса на доказана
ефективност от химиотерапията.
Поведението при герминативноклетъчни тумори на
ЦНС е следното:
CarboPEI
Курсове 1 и 3:
Carboplatin – 550 mg/ m² i.v., 1, h d 1;
Etoposide –100 mg/m² i.v., 2 h, d 1-3.
Курсове 2 и 4:
Ifosfamide – 1800 mg/m² i.v., 3 h, d 1-5;
Etoposide – 100 mg/m² i.v., 2 h, d 1-3.
При смесени герминативноклетъчни тумори е препоръчително приложението на 4 курса ХТ по схема PEI
с последващо рестадиращо образно изследване. При
локализирано заболяване (М0) се провежда лъчелечение до 40 Gy за областта на вентрикулната система,
със свръхдозиране в областта на първичния тумор до
доза от 45-55 Gy. При метастатично заболяване се облъчва КСО с дози както при медулобластома. Съществува възможност за интензифициране на терапията
при AFP > 1000 ng/ml или възраст под 6 г., или недобро
повлияване от стандартната терапия с два курса високодозов PEI и последваща автоложна трансплантация.
Високодозов PEI:
Cisplatin – 20 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5;
Etoposide – 300 mg/m² i.v., 2 h, d 1-5;
Ifosfamide – 2000 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5.
Туморите на хороидния плексус се срещат рядко, предимно при деца под 5-год. възраст. Към тях се включват папилома, атипичният папилом и карциномът на
плексус хориодеус. Лечебният подход се определя в
зависимост от възрастта, от хистологичния подтип, от
наличието на резидуален тумор или метастази. Химиотерапията, която се прилага, е базирана на вепезид,
например вепезид с винкристин и карбоплатина или
циклофосфамид вместо карбоплатина. При радикал
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но оперирани папиломи, включително атипичен папилом без метастази, адювантна терапия не се препоръчва. При туморите на хороидния плексус лечебният
подход е подобен на този при медулобластома.
Etoposide – 100 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5
Carboplatin – 350 mg/ m² i.v., 2 h, d 2-3
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 5
Eмбрионални тумори в детска възраст
Невробластом
Невробластомът е най-честият екстракраниален тумор в детската възраст. Характеризира се със своето
хетерогенно протичане и склонност към спонтанна
ремисия при нискорисковите случаи до агресивно
протичане с неблагоприятен изход, въпреки интензивното мултимодално лечение при високорисковите групи болни. В над 50% от случаите заболяването
се установява по повод на далечни метастази, като
най-честите локализации са костен мозък, кости и черен дроб.
Обикновено произхожда от надбъбречните жлези
или от симпатикусовите ганглии. Клиничните прояви включват палпируема туморна маса, прояви на
компресия в зависимост от първичната локализация
на тумора, например птоза, миоза и енофталм при
засягане на шиен симпатиков ганглий, или прояви на
компресия на гръбначния мозък при параспинални
локализации. Белези на метастатична болест са осалгии при костни метастази, проптоза с периорбитални
екхимози при орбитално ангажиране, хепатомегалия
при чернодробно ангажиране и т.н. Други клинични
прояви са фебрилитет, отслабване на тегло, паранеопластични прояви (при добре диференцирани тумори с
благоприятна биология) като опсоклонус, миоклонус,
атаксия синдром или водниста диария в резултат на
свръхсекреция на вазоктивен интестинален пептид,
хипертония, която може да се дължи на свръхсекреция на катехоламини, а също и на притискане на реналните съдове.
Клиничното стадиране изисква функционално образно изследване (сцинтиграфия с MIBG I 123 или FDG
PET/CT), КАТ или МРТ на първичната локализация
(при параспинални тумори за предпочитане с МРТ),
двустранна костномозъчна пункция и биопсия. Въз
основа на тези изследвания заболяването се категоризира в един от следните стадии: L1 – локализирано резектабилно заболяване, L2 – локализирано заболяване
с фактори, ограничаващи възможността за радикална
резекция (ангажиране на големи съдове), М – метастатично заболяване, Мs (special) – деца под 12 месеца с
метастатично заболяване (черен дроб, кожа или костномозъчно ангажиране), които имат много добра прогноза, в голямата част от случаите дори без лечение.
Освен стадиране при невробластома е необходимо определяне на рисковата група – с нисък, междинен или
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висок риск. Рисковото стратифициране се извършва въз основа на стадия, възрастта при поставяне на
диагнозата, хистологията (степен на диференциация,
митозис кариорексис индекс) и на генетични фактори
(амплификация на N MYC гена, плоидност, сегментни
хромозомни аномалии, като най честите са делеции в
1, 3 и 11 хромозома).
Нисък риск са всички пациенти в L1 стадий, без пациентите под 18-мес. възраст в L2 стадий, както и пациенти в Мs стадий. Необходимо условие е да липсва
амплификация на N MYC гена, а при пациентите в Мs
стадий и делеция в 11 хромозома.
Междинен риск са пациенти в L2 стадий над 18-мес.
възраст, всички пациенти в М стадий под 12-мес. възраст, пациенти в М стадий под 18-мес. възраст с триплоидия. Необходимо условие е да липсва амплификация на N MYC гена. Редките случаи на L1 стадий с
амплификация на N MYC гена също се определят като
междинен риск.
Висок риск са всички пациенти в L2, M и Ms стадий
с амплификация на N MYC гена, както и всички пациенти в М стадий над 12-мес. възраст, с изключение
на тези между 12-18-мес. възраст и триплоидия. Висок
риск са и пациентите в Ms стадий с делеция на 11 хромозома.
Освен стадиране и рисково стратифициране, с оглед
адекватно проследяване при всички пациенти с невробластом, е необходимо изследване на следните туморни маркери: NSE, феритин, LDH, хомованилова и
ванилбадемова киселина в урина.
Поведението при ниско- и междинно рисков невробластом включва наблюдение, операция, химиотерапия, лъчетерапия при селектирани случаи. Възможността за проследяване или започване на лечение само
при прогресия на заболяването е валидна при всички
локализирани случаи при пациенти под 18-мес. възраст и без амплификация на N MYC гена, както и без
сегментни хромозомни аномалии. На наблюдение могат да останат и пациентите в Ms стадий без неблагоприятни генетични изменения.
Пациенти, категоризирани като нисък и междинен
риск под 18-мес. възраст, подлежат на активно лечение,
ако са налице сегментни хромозомни аномалии или
животозастрашаващи клинични прояви. Най-често
се провежда предоперативна химиотерапия по схема
с вепезид и карбоплатина (CE) от 2 до 4 курса. При недостатъчно добър ефект от тази терапия се прибавя и
системна терапия по схема (2-4 курса) с винкристин,
доксорубицин и циклофосфамид (CADO). Неоадювантната терапия по описаните режими, последвана
от операция на първичния тумор, е достатъчна като
терапевтична стратегия при тези случаи.

Вепезид/Карбоплатина(CE):

Курсове 3 и 7:

Carboplatin – 200 mg/ m² i.v., 1 h, d 1-3;

Etoposide – 175 mg/m² i.v., 4 h, d 1-2;

Etoposide – 150 mg/m² i.v., 1 h, d 1-3.

Cyclophosphamide – 1050 mg/ m² i.v., 4 h, d 1-2;

В и н к р и с т и н / До к с о р у б и ц и н / Ц и к л о ф о с ф а мид(CADO):

Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;

Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1 и 5;
Cyclophosphamide – 300 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5;
Doxorubicin – 30 mg/m² i.v., 6 h, d 4-5.
При пациенти над 18-мес. възраст в L2 стадий, категоризирани като междинен риск, освен неоадювантна
терапия и операция към терапията се включва лъчелечение за областта на първичния тумор, с последваща
поддържаща терапия от 6 курса цисретиноева киселина. Подобна е терапевтичната стратегия при пациенти
в L1 стадий с амплификация на N MYC гена.

Модифициран N 7 протокол – 5 курса през 21 дни.
Курсове1, 2 и 4:
Cyclophosphamide – 70 mg/kg i.v., 6 h, d 1-2;
Vincristine – 0,067 mg/kg, 24 h, d 1-3;
Doxorubicin – 25 mg/m², 24 h, d 1-3.
Курсове 3 и 5:
Cisplatin – 50 mg/ m² i.v., 1 h, d 1-4;
Etoposide – 200 mg/m² i.v., 2 h, d 1-3.
TVD:

Лечебната схема при високорисковите случаи на невробластом включва следните етапи: индукция, консолидация и поддържащо лечение.
Индукцията представлява интензивен химиотерапевтичен режим с цел постигане на пълна или парциална ремисия. Такъв може да бъде Rapid COJEC режима
(общо 8 курса през 10 дни със следните цитосатици:
вепезид, карбоплатина, винкристин, цисплатина, циклофосфамид. Не съдържа антрациклини). Като алтернатива може да се използва модифициран N 7 режим (5 курса алтернация на винкристин, докорубицин
с високи дози циклофосфамид и вепезид с цисплатина), който е еднакво ефективен, но по-токсичен (16).
При недостатъчно добър ефект от индукционния
режим могат да се проведат допълнително два курса
базирана на топотекан химиотерапия, например с топотекан, винкристин и доксорубицин (TVD) или топотекан, вепезид и циклофосфамид. След приключване на индукцията се провежда оперативно лечение на
първичния тумор, както и мобилизация на периферни
стволови клетки.
Rapid COJEC – 8 курса през 10 дневни интервали.
Курсове 1 и 5:
Etoposide – 175 mg/m² i.v., 4 h, d 1-2;
Carboplatin – 750mg/ m² i.v., 1 h, d 1;
Vincristine –1,5 mg/m² i.v., bolus d 1.
Курсове 2, 4, 6 и 8:
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;
Cisplatin – 80 mg/ m² i.v., 24 h, d 1.

Topotecan – 1,5 mg/m² i.v., ½ h, d 1-5;
Vincristine – 1 mg/m², 24 h, d 4-5;
Doxorubicin – 22,5 mg/m², 24 h, d 4-5.
Консолидацията включва миелоаблативна химиотерапия с бусулфан и мелфалан и последваща автоложна
трансплантация на предварително събрани стволови
клетки. Подходящи са всички пациенти, при които не
се установява прогресия след индукционния режим.
След консолидацията се провежда облъчване на първичния тумор и метаболитно активните метастатични
лезии.
Busulfan – 0,8-1,2 mg/kg i.v., 2 h според теглото х 2 на
7 и 3 ден х 4 на 6, 5 и 4 ден;
Melphalan – 140 mg/m² i.v., 15 min на 1 d;
0 d Автоложна трансплантация
Поддържаща терапия с цисретиноева киселина и
общо 5 курса имунотерапия анти-GD 2 антитялото
Dinutuximab Beta.
Dinutuximab Beta – 10 mg/m² i.v., 24 h, d 1 –10 през
28 дни.
Имунотерапията с Dinutuximab Beta, освен като елемент от поддържащото лечение при високорискови
болни, е опция и при рефрактерни или рецидивирали
случаи, самостоятелно или в комбинация с химиотерапия (например иринотекан и темозоламид).
Irinotecan – 50 mg/m² i.v., d 1-5
Temozolamide – 100 mg/m² p.o., d 1-5
Dinutuximab Beta – 17,5 mg/m² i.v., d 2-5
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Плевропулмонален бластом
Плевропулмоналният бластом е рядко заболяване,
предимно при малки деца с белодробна локализация.
Характерна е мутацията в DICER 1 гена, която може да
бъде и герминативноклетъчна. Може да бъде кистичен
бластом, който има благоприятна прогноза и не изисква допълнително лечение при болните след радикална резекция. Друг вариант е плевропулмоналният
бластом със солидна компонента или изцяло солиден
вариант, който има много по-агресивно протичане,
което налага мултимодален подход при лечението му.
Системната терапия включва 4 курса с ифосфамид,
винкристин актиномицин и доксорубицин (IVADo)
и 8 курса по същата схема без доксорубицин (IVA).
Оперативно лечение се прилага при поставяне на
диагнозата или при постигане на операбилност. При
резидуален постоперативен тумор се препоръчва, по
възможност, провеждането на локална лъчетерапия.
IVADo:
Ifosfamide – 3000 mg/m² i.v., 3 h, d 1-2;
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;
Acinomycin D – 1,5mg/m² i.v., bolus d 1;
Doxorubicin – 30 mg/m² i.v., 4-6h, d 1-2.
Комплексно лечение при високорисков невробластом
Радикално оперативно лечение е възможно при 2/3 от
нерезектабилните първични невробластоми в III-IV
кл. ст. При локално авансирали първични тумори с
метастатични регионални лимфни възли (IIB – III кл.
ст.- рN1) или при следоперативно положителни резекционни линии и туморен остатък се прилага агресивно комплексно лечение. При рN+ следоперативното
ЛЛ за областта на туморното ложе и регионалните
лимфни възли цели повишаване на общата преживяемост и свободния от заболяване период. Мишенните
обеми включват: GTVp за областта на персистиращата туморна формация, СТVр, представляващ GTVp с
регионалните лимфни възли (например при абдоминална локализация – парааортални лимфни възли),
и PTVp, който съответства на СТVр с осигурителна
зона от 0.5 дo 1.0 см. Лечебните дози се определят в
зависимост от възрастта и обема на следоперативния
остатъчен тумор (макро- или микроскопска остатъчна болест). След радикална хирургия за областта на
първичния тумор се назначава доза от 21.6 Gy в 12
фракции без свръхдозиране. При микроскопско или
субклинично заболяване се предписва доза от 30.6 Gy,
а при макроскопски остатъчен тумор лечебната доза
се допълва до 36 Gy.
При нерадикална операция, мултицентрично проучване ANBLO532 прилага автоложна костномозъчна
трансплантация (АКМТ), последвана от консолидиращо локално ЛЛ на първичния тумор, което се
провежда през 42-дневния период след АКМТ, но не
по-рано от 28-ми ден след нея. Въпреки нерадикалната оперативна интервенция, този комбиниран подход
постига 5-год. ЛТК при 80% от болните. В 4S стадий,
при хепатомегалия или чернодробно метастазиране,
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се предписва ООД 4.5 Gy в 3 фракции за областта на
черния дроб.
Палиативното облъчване влиза в съображение при
далечно метастазиране и персистенция на активно
заболяване след 6 курса неоадювантна ХТ, доказано
чрез MIBG положителен КТ преди трансплантацията.
При негативен скенер не се провежда палиативно ЛЛ.
При персистенция на активно метастатично заболяване, облъчването на метастазите се провежда едновременно с първичното огнище. Прилагат се палиативни
дневни дози 4-8 Gy или стандартни 1.8 Gy до обща лечебна доза 21.6-30.6 Gy, с много добър ефект при костни метастази.
Нефробластом (Тумор на Вилмс)
Туморът на Wilms (нефробластом) е най-честата детска неоплазма на урогениталната система, вторият по
честота ембрионален тумор след невробластома, съставлява 6-7% от всички неоплазми в детска възраст.
Първичният му произход е бъбречен, засяга почти еднакво често както левия, така и десния бъбрек. Двустранната първична или мултифокална локализация се
открива от 3% до 5% от случаите. Засяга еднакво често
и двата пола. В 80% от болните се среща до 5-годишна
възраст, а най-висока е честотата до 3-та година. При
10% се съчетава с вродени аномалии (урогенитални,
хемихипертрофия, аниридия) или в рамките на WAGR
синдром (аниридия, генитоуринарни малформации,
умствена ретрадация) или в синдромите на DenisDrash, Beckwith-Wiedemann. Протича безсимптомно,
децата са във видимо добро общо състояние и туморът се открива случайно, най-често от родителите.
Хистологичната диагноза определя нефробластомите
като тумори с благоприятна хистология в 87% от случаите (мултикистичен, фиброаденоматозен варианти
и др.) и такива с неблагоприятна хистология – 13% от
случаите (анапластични варианти и др.). Класифицира
се по следните стадии:
І клиничен стадий – тумор под 5 см, ограничен в
бъбрека, радикално отстраним.
ІІ клиничен стадий – тумор до 10 см, излизащ извън
пределите на бъбрека, възможно е да са инвазирани
извънбъбречни съдове и регионални лимфни възли, без заангажиране на перитонеалната повърхност, радикално отстраним.
ІІІ клиничен стадий – тумор над 10 см, с големи размери, инвазиращ далечни лимфни възли, перитонеална повърхност, с нарушена капсула, прирастващ
към жизненоважни структури, частично отстраним.
ІV клиничен стадий – тумор с налични далечни метастази (бели дробове, черен дроб и др.).
V клиничен стадий – тумори и в двата бъбрека –
двустранен нефробластом.
Клиничната картина обикновено е с оскъдна симптоматика, поради което туморът се открива най-често случайно. Хематурия, коремни болки и клинични
прояви на хипертония са редки. Метастазира по хема

тогенен и лимфогенен път. Най-честа локализация на
метастазите са белите дробове (при 10% от случаите
при поставяне на диагнозата), черен дроб – по често
при десните локализации, много рядко кости (неблагоприятен саркоматозен вариант) и ЦНС (неблагоприятен рабдоиден вариант). Могат да се обхванат
лимфни възли по съседство, а понякога и далечни –
като медиастинални. Разполага се във всяка част на
бъбрека, много рядко се наблюдават екстраренални
тумори. Макроскопски туморът е с различни размери,
обхваща съседни тъкани и/или ангажира регионални
лимфни възли.
Диагнозата се потвърждава с абдоминална ехография,
която потвърждава бъбречния произход на тумора и
разграничаването му от други солидни или кистозни маси. Венозната урография се прилага рядко, като
понастоящем КТ с контраст има по-голяма информативна стойност. КТ и МРТ разширяват диагностичната информация за първичния тумор и наличните
метастази. Рентгенографията и КТ на белите дробове
изключва или потвърждава наличието на белодробни
метастази. Не съществува специфичен лабораторен
маркер за този тумор, но при напреднало заболяване
би могло да се наблюдава анемия, ускорена СУЕ и повишени стойности на ЛДХ.
Лечението е комплексно.
Предоперативна химиотерапия се провежда при пациенти във ІІ, ІІІ, ІV и V клинични стадии и включва:
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v. – 1, 8, 14 и 21 ден;
Dactinomycin – 15 microgr/kg i.v. – 1, 2, 3 и 14, 15, 16
ден.
При незадоволителен отговор предоперативната химиотерапия продължава по същата схема от 28 ден.
Оперативното лечение включва нефректомия на засегнатия от туморния процес бъбрек, лимфаденектомия на метастатично анагажираните лимфни възли,

оперативно отстраняване на достъпни белодробни
и чернодробни метастази. При двустранен нефробластом подходът е индивидуален – нефректомия на
изцяло обхванатия бъбрек и частична резекция с отстраняване на тумора от по-малко засегнатия бъбрек
или двустранна частична резекция на двата бъбрека.
При цялостно обхващане на двата бъбрека, без далечни метастази, в съображение влиза възможността за
бъбречна транспрантация.
Лъчелечение
Следоперативно локално лъчелечение се предприема
във II-III кл. стадий при болните с неблагоприятна
хистология (светлоклетъчен сарком, рабдоидни или
анапластични тумори) и при благоприятна в III-IV кл.
ст. Провежда се до 9 ден след операцията с цел максимално намаляване на риска от рецидив, като първият
ден се брои за нулев. При остатъчно заболяване, метастатични хилусни или парааортални лимфни възли клиничният мишенен обем включва туморното
ложе и ангажираните лимфни възли (определят се от
предоперативния КТ образ на туморната формация с
1 см осигурителна зона от здрави тъкани около бъбрека), при приемлива доза за облъчваните прешлени
за предотвратяване на лъчева сколиоза. Предписва се
лечебна доза от 10.8-19.8 Gy при дневна доза от 1.8 Gy.
Целокоремно ЛЛ се налага при интраперитонеална туморна руптура, дифузно интраперитонеално разпространение, макроскопски видим остатъчен тумор или
позитивна цитология при наличие на асцит. Проксималната граница на обема се определя от диафрагмалните куполи, дисталната от долната граница на форамен обтуратория при двустранно изключване на главичките на бедрените кости. Лечебната доза е до ООД
10.8 Gy при ДОД 1.5 Gy с последователно свръхдозиране за остатъчния тумор или тумор с диаметър 3 см.
При белодробни метастази се препоръчва двустранно
белодробно облъчване 9 седмици след ХТ или след
операцията до ООД 12 Gy и при персистенция на метастазите дозата се допълва до 19,5 Gy или се предприема хирургична резекция.

Постоперативна химиотерапия:
А. Стандартен риск
І стадий:
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v.,всяка седмица – общо 10 седмици;
Dactinomycin – 15 microgr/kg i.v., 1, 2, 3 и 36, 37, 38 и 72, 73, 74 ден;
ІІ и ІІІ стадий, благоприятна хистология:
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., всяка седмица – общо 10 седмици, след това на всеки курс с Dactinomycin и Epirubicin на
1 и 8 ден;
Dactinomycin –126, 127, 128, 129, 130 и 189, 190, 191, 192, 193 ден;
Epirubicin – 50 mg/m² i.v., 21, 42, 84, 105 и 147 ден.
Б. Висок риск
ІІ и ІІІ стадий, неблагоприятна хистология
Vincristine – като при случаите с благоприятна хистология;
Dactinomycin – като при случаите с благоприятна хистология, но се продължава 262, 263, 264, 265, 266 ден;
Epirubicin – като при случаите с благоприятна хистология, но се продължава 168, 210 и 241 ден;
Ifosfamide – 3000 mg/m². i.v. с Mesna протекция, заедно с Epirubicin.
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При рецидивирали и с лоша прогноза нефробластоми се прилага схема през 21 ден с:
Ifosfamide – 1800 mg/m² i.v.,1, 2, 3, 4, 5 ден с Mesna протекция i.v. – 1, 2 ден;
Carboplatin – 400 mg/m², 1 и 2 ден;
Etoposide – 100 mg/m² i.v.,1, 2, 3, 4, 5 ден.
Прогнозата на заболяването е много добра. С въвеждане на комплексното лечение на нефробластома през последните три декади се отчита в 85% дефинитивна дълготрайна преживяемост.
Сарком на Юинг (Ewing sarcoma)
Класическият сарком на Юинг е най-честият представител от групата злокачествени тумори, включваща и
по-редките тумор на Аскин и периферния невроектодермален тумор /PNET/. Това е вторият по честота
злокачествен костен тумор след остеогенния сарком
в детската възраст. Средната възраст на болните е
15 год. с леко превалиране на мъжки пол. Най-честа
локализация са тазовите кости, на второ място са диафизите на дългите кости. В около 30 % се установяват първични метастази, най-често в белите дробове.
Юинг саркомът се характеризира с типични транслокации на гените между 22 и 11 хромозома. Най-значимите прогностични фактори са туморният обем, наличието на метастази и ефектът от проведеното лечение.
От значение са също първичната локализация на тумора (по-лоша прогноза за централна локализация),
серумната ЛДХ и наличието на допълнителни цитогенетични промени. Хистологично се състои от малки
полигонални клетки с кръгли, дребни ядра, бледа цитоплазма, богати на гликоген. Туморът произхожда от
мезенхималните клетки на костномозъчната тъкан и/
или от невроектодермата. Не се приема като типичен
костен тумор, тъй като не е изграден от остеобласти,
не произвежда остеоид и понякога има и екстраосално
разпространение.
Характерна е диафизарната локализация (остеогенният сарком произхожда от метафизата). Засягат се
предимно таз, фемур, тибия, фибула, ребра, скапула,
прешлени и хумерус. За разлика от остеогенния сарком, плоските кости се засягат при 1/3 до 1/2 от случаите. Клиничните симптоми са болка в областта на тумора, оток, зачервяване и нарушена функция. Метастазите в белите дробове са рентгенологично достъпни

при 20% от случаите, като при 50% от болните се установяват начални белодробни микрометастази, доказани с КТ на бял дроб, 20% имат костни и/или костномозъчни метастази и 10% – метастази по лимфен път.
При напреднало заболяване се засяга ЦНС.
Лабораторните изследвания показват умерено ускорена СУЕ, високи нива на алкалната фосфатаза и ЛДХ.
Рентгенологичният образ се представя с белези на
деструкция и картина, наподобяваща „люспи от лук“.
Може да се наблюдава и периосална ламеларност, обхващане на меките тъкани и патологични фрактури
при 5% от болните. КТ и МРТ допълват диагностичната информация.
Лечението е комплексно. Радикалната операция е основен терапевтичен подход, комбинирана с пре- и
постоперативна химиотерапия. При невъзможност
за радикална операция се прилага лъчетерапия. Органосъхраняващите операции са предпочитания метод
понастоящем, без това да компрометира приживяемостта на болните. За локализирани форми се приемат
такива с туморен обем под 200 ml² и за тях е характерна относително по-добра прогноза. Юинг саркомът
се приема за лъчечувствителен тумор, поради което
лъчетерапията се използва в комбинация с химиотерапия за постигане на по-добър локален контрол.
Най-често прилаганите цитостатици са винкристин,
ифосфамид, фарморубицин, актиномицин Д и вепезид.
Широко разпространени съвременни протоколи са
различните версии на EURO-E.W.I.N.G – 99, 2008,
2012. Състоят се от 6 предоперативни блока VIDE и 8
постоперативни блока (VAC или VAI).

VIDE:
Vincristine – 1,5 mg/m², ден 1 – кумулативна доза 9 mg/m²;
Ifosfamide – 3000 mg/m², 1-3 ден – кумулативна доза 54000 mg/m² с Mesna протекция;
Doxorubicin – 20 mg/m², 1-3ден – кумулативна доза 360 mg/m²;
Etoposide – 150 mg/m², 1-3 ден – кумулативна доза 2700 mg/m².
VAC:
Vincristine – 1,5 mg/m², ден 1 – кумулативна доза
12 mg/m²;
Dactinomycin – 0,75 mg/m², ден 1-2;
Cyclophosphamide – 500 mg/m², ден 1 – кумулативна доза 12000 mg/m² с Mesna протекция.
VAI:
Vincristine – 1,5 mg/m², ден 1 – кумулативна доза
12 mg/m²;
Dactinomycin – 0,75 mg/m², ден 1-2;
Ifosfamide – 3000 mg/m², ден 1-2 – кумулативна доза 48000 mg/m² с Mesna.
При незадоволителен отговор от предоперативната химиотерапия и при наличие на белодробни метастази като
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вариант за постоперативна химиотерапия са блокове Busulfan/Melphalan с приложение на стволови клетки.
Прогнозата за пациенти с първични метастази е значително по-лоша и зависи от разположението и броя на метастазите. Петгодишната безрецидивна приживяемост в тази група остава ниска – до около 20-30%. Комбинация
от лъче- и химиотерапия при белодробни метастази, последвана от тяхното оперативно отстраняване, се свързва
с малко по-добра преживяемост. Използването на по-интензивни високодозови химиотерапевтични подходи, на
фона на приложението и на стволови клетки, засега не са довели до съществено подобряване на резултатите при
тази група пациенти.
Крайно лоша остава и прогнозата при рецидивиралите болни. Използваната в тези случаи химиотерапия се базира на комбинация от високи дози алкилиращи агенти с топоизомеразни инхибитори /Etoposide, Topotecan/. Особено негативна е прогнозата при ранните рецидиви. В тези случаи са използвани Rapamycin/Sirulimus и някои
моноклонални антитела в процес на клинични изследвания.
Варианти за химиотерпия:
ICE:
Ifosfamide – 1800 mg/m², ден 1-5 – кумулативна доза 9000 mg/m² с Mesna протекция;
Carboplatin – 400 mg/m² ,ден 1-2 – кумулативна доза 800 mg/m²;
Etoposide – 100 mg/m², ден 1-5 – кумулативна доза 500 mg/m².
или
Topotecan / Cyclophosphamide;
Topotecan – 0,75 mg/m², 1-5 ден – кумулативна доза 3,75 mg/m²;
Cyclophosphamide – 250 mg/m², 1-5 ден – кумулативна доза 1250 mg/m² Mesna протекция.
Лъчелечение
Дефининтивното (без операция)
облъчване се предприема след ХТ.

консолидиращо

ГТО представлява видимия тумор, определен чрез образни изследвания (КТ, ПЕТ-КТ, МРТ) преди каквото
и да лечение (химиотерапия или операция). КМО 1
обхваща всички потенциални места на микроскопско
разпространение на първичния тумор или на замърсяване от него, включително метални протези, дренажни места и хирургични белези (ако е възможно) с
осигурителна зона от 1 см (КМО 1 = ГТО + 1 cм). ПМО
1 включва КМО1 с допълнителна зона, която да компенсира грешките в позиционирането и движението
на вътрешните органи (варира в зависимост от местоположението на тумора в тялото и е специфична за
отделните клиники). ПМО 1 стандартно представлява
КМО 1 с осигурителна зона от 0,5 см до 1,0 cм. Сюрдозажът (ПМО 2) представлява остатъчния туморен
обем (ГТО 2) с осигурителна зона от КМО 2 (КМО 2 =
ГТО 2 + 1 см). Всички първоначални аномалии в костния мозък на първичната кост трябва да бъдат добавени към ГТО 2. В КМО 2 не е прието да се включват
цикатриксите и дренажите. ПМО 2 обикновено е КМО
2 + 0,5 до 1,0 см. Използването на МРТ е от съществено значение за идентифициране на степента на разпространение на тумора при поставяне на диагнозата
и след проведената индукционна химиотерапия. ПЕТКТ може да бъде полезен при планирането на лъчелечението. Лечебната доза е 55,8 Gy до 59,40 Gy при 1,8-2
Gy дневна доза.
Следоперативно ЛЛ се прилага при субтотална или
широка туморна резекция с макроскопски или микроскопски остатъчен тумор (гранични или положителни
резекционни линии). Следоперативната лъчева доза се
определя от обема на остатъчния тумор. При микро

скопски туморен остатък (положителни на туморни
клетки резекционни линии) се предписва доза от 50,4
Gy. При макроскопски остатъчен тумор се предписва
доза от 55,8 Gy.
Профилактично ЛЛ на целите бели дробове при сарком на Юинг не се препоръчва. Провежда се с терапевтична цел при наличие на белодробни метастази.
Стандартната доза при деца под 14 г. е 15 Gy (при дневна доза 1.5 Gy). При деца над 14 г. се предписва доза от
18 Gy (при дневна доза 1.5 Gy). Възможен е сюрдозаж
за резидуалните белодробни лезии.
Понастоящем 5-годишната преживяемост за локализираните форми е около 75%. Прогнозата за пациенти
с първични метастази е значително по-неблагоприятна и зависи от разположението и броя на метастазите. Петгодишната безрецидивна приживяемост в тази
група остава ниска до около 20-30%. Комбинация на
лъче- и химиотерапия при белодробните метастази,
последвана от тяхното оперативно отстраняване, е
свързана с малко по-добра преживяемост. Използването на по-интензивни високодозови химиотерапевтични подходи, на фона на приложението и на стволови клетки, засега не са довели до съществено подобряване на резултатите при тази група пациенти.
Ретинобластом (Retinoblastoma)
Рядък злокачествен ембрионален тумор, съставляващ
около 2% от всички неоплазми при децата. В 20% до
30% може да бъде двустранен и генетично наследен,
като се предава автозомно-доминантно и се дължи на
делеция на 13q14 хромозома. Произхожда от примитивните клетки на ретината – ретинобластите. Може
да възникне от единично огнище или от множествени
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фокуси, като в повечето случаи расте ендофитно, но
може да има и екзофитен растеж. Засяга еднакво двата
пола, както и двете очи – дясно и ляво. Туморите имат
различна степен на клетъчна диференциация.
Класифицира се по следните стадии:
І стадий – тумор, ограничен в окото, разпространен
в ретината, с разпространение в lamina cribrosa и в
увеята.
ІІ стадий – тумор, разпространен в орбитата, с прорастване в зрителния нерв.
ІІІ стадий – тумор с интракраниални метастази.
ІV стадий – тумор с далечни метастази.
Най-чести клинични прояви са левкокория, страбизъм, влошено зрение, болки в окото, глаукома, „светещо котешко око“ на тъмно, дилатирана папила. При
нелекувани случаи туморът може да руптурира, да се
разпространи в очния булб и по зрителния нерв, да
достигне ЦНС или по хематогенен път да инфилтрира
бели дробове, кости, костен мозък, черен дроб.
Посредством ехография се диагностицират субретинални тумори, а чрез КТ – локална дисеминация в орбита или мозъчен паренхим.
Оперативното лечение включва енуклеация, а при обхващане и на меките тъкани на орбитата и екзантерация. Криотерапия или фотокоагулация могат да спестят енуклеация при много малки тумори.
Химиотерапия при I стадий не се провежда.
При по-напредналите стадии могат да се използуват
схеми, като при невробластом – VАС, OPEC-OJEC,
VEC.
Схема VЕС:
Carboplatin – 400 – 600 mg/m² i.v. – 1 ден;
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v. – 1 ден;
Etoposide – 150 mg/m² i.v. – 1, 2, 3 ден.
Провеждат се 6 цитостатични курса през 28 дни. Първа линия цитостатици – Carboplatin, Etoposide. Втора
линия – Cyclophosphamide, Epirubicin, Ifosfamide.
При рано диагностираните случаи, както е в развитите
страни, прогнозата може да бъде много добра в 80%.
Лъчелечение при начални тумори
Прилага се брахитерапия с очни апликатори при тумори с диаметър < 16 мм и туморна инфилтрация до
4-9 мм, които са с ограничено разпространение в стъкловидното тяло, намиращи се далеч от зрителния нерв
или макулата, както и при рецидиви след ХТ или палиативно ЛЛ. Използваните очни апликатори представляват закрити радиоактивни източници (йод 125 и
рутений 106), които се поставят интраоперативно под
анестезия. С помощта на индиректна офталмоскопия
се определя точната локализация на тумора. Отваря
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се конюктивата от страната на лимба, за да се осигури достъп до тумора и склерата. Пришиват се правите
очни мускули с цел имобилизация на очната ябълка
и се маркират туморните граници с багрило директно
върху склерата. С помощта на нерадиоактивна плака,
с размер и форма подобна на тази, която ще се използва за облъчване, се проверява степента на покритие на
тумора, след което се поставя радиоактивната плака.
Тя се зашива към склерата, освобождава се конюктивата и пациентът се оставя в болнична стая. След изтичане за времето за облъчване (средно 48 часа), което
зависи от дебелината на тумора и активността на плаката, тя се премахва отново под анестезия. Прилагат
се дози от 40-50 Gy при използване на плаки от 106Ru
и 20-25 Gy при плаките от 125I. Болните подлежат на
контролни прегледи на всеки 3 до 6 месеца. Най-честите лъчево-индуцирани късни реакции са лъчева катаракта (проявяваща се от 6 до 12 месеца след проведената брахитерапия), лъчево-индуцирани васкулопатии, дължащи се на прогресивна загуба на перицити, и
ендотелни клетки. Проявяват се като хеморагии, оток
и зрителни нарушения. При увреда на малките съдове
се наблюдава исхемия, неоваскуларизация и необратима атрофия.
Лъчелечение при локално авансирали тумори
След добър терапевтичен отговор от ХТ при голяма
част от случаите се прилага консолидираща локална
терапия с лазерна фотокоагулация, криотерапия, термотерапия или перкутанно ЛЛ за спасяване на окото и
неговото зрение. Тази лечебна стратегия с химиоредукция е стандартен подход при всички стадии на вътреочни ретинобластоми. Приблизително 47% от децата
с напреднало заболяване се нуждаят от спасително
перкутанно ЛЛ с лечебни дози от 40-44 Gy при дневна
фракция от 2 Gy, 5 пъти седмично. След ХТ и ЛЛ са
възможни сумарни късни усложнения, като исхемия
на ретината и оптичния диск, подобно на пациенти с
тумори на ЦНС, сух кератоконюнктивит и катаракта,
без ретинопатия. За минимизиране на късните лъчево-индуцирани ефекти някои автори препоръчват
по-ниски ООД от 24-36 Gy, но липсват проспективни
проучвания.
Хепатобластом (Hepatoblastoma)
Хепатобластомът е ембрионален тумор. Представлява 1% от всички неоплазми при децата. Произхожда
предимно от десния чернодробен дял. Засяга най-често деца до 2-3-годишна възраст. Момчетата боледуват
2 пъти повече от момичетата. Съчетава се с вродени
аномалии като синдром на Beckwith-Wiedemann, хемихипертрофии и др. За разлика от хепатоцелуларния карцином, наблюдаван при по-големи деца, не е
доказана епидемиологична връзка с вирусен хепатит.
Може да се развие като единичен възел в чернодробните дялове, но може да бъде и множествен. Метастазира в бели дробове, лимфни възли и по-рядко в ЦНС.
Наблюдават се следните хистологични варианти: 1.
Фетален, добре диференциран; 2. Ембрионален, недиференциран; 3. Анапластичен, алвеоларен. В зависи

мост от радикалността на оперативната интервенция,
от клиничния стадий и хистологичния вариант, децата
се разделят на две групи: със стандартен риск (тумор,
обхващащ не повече от 3 сектора и не излизащ извън
пределите на черния дроб, без белодробни метастази)
и с висок риск (тумор, обхващащ всичките 4 чернодробни сектора с наличие на извънчернодробна дисиминация и неблагоприятна хистология). При момчета
с високи нива на β-човешки хорионгонадотропин се
наблюдава ранен пубертет. Често се установява тромбоцитоза над 500 000 (дължаща се на високи тромбопоетинови нива), анемия при напреднали случаи,
повишено серумно ЛДХ и ускорено СУЕ. Стойностите
на ембрионалния α-фетопротеин и β-човешки хорионгонадотропин, като специфични туморни маркери,
са повишени не само при наличен първичен чернодробен тумор, но и при поява на рецидив и/или метастази.
Диагнозата се поставя с абдоминална ехография и КТ
на коремни органи. С рентгенография на бели дробове, и при необходимост КТ, се доказват или отхвърлят
белодробни метастази. Хистологичното изследване
потвърждава окончателно диагнозата.
Оперативното лечение включва левостранна или десностранна лобектомия. При цялостно засягане на черния дроб, без далечни метастази, в съображение влиза
чернодробна трансплантация. Ако се направи радикална операция, 70-80% от болните оздравяват. Когато
туморът е иноперабилен, прогнозата е лоша.
Химиотерапията се провежда при всички клинични
стадии. Прилаганите медикаменти са карбоплатина,
цисплатина и фарморубицин. Продължителността на
противотуморното лекарствено лечение е в зависимост от клиничния стадий и нивата на α-фетопротеина и β- хорионгонадотропина.
Стандартен риск:
Cisplatin - 80 mg/m² i.v., 24-часова инфузия – 1, 15,
29, 44 ден.
Висок риск – алтерниращи курсове:
Carboplatin –500 mg/m² i.v., 1, 29 и при недостатъчен
отговор – 57, 85 ден;
Epirubicin. – 60 mg/m² i.v. 48-часова инфузия, 1, 29, и
при недостатъчен отговор – 57, 85 ден;
Cisplatin – 80 mg/m² i.v. 24-часова инфузия, 15, 43 и
при недостатъчен отговор – 71 ден.
В зависимост от нивото на туморните маркери се прилагат от 3 до 7 курса химиотерапия по съответните
схеми за нисък и висок риск.
При резистентни и рецидивирали тумори се прилагат
схеми, освен с дадените по-горе цитостатици, и такива
с Vincristine, Etoposide, 5-Fluorouracil.
Първа линия цитостатична терапия – Cisplatin,
Carboplatin, Epirubicin.
Втора линия – Еtoposide, Vincristine, 5-Fluorouracil.

Лъчелечение
При иноперабилни пациенти се постига резектабилност след прилагане на ЛЛ за областта на целия черен
дроб с доза от 24 Gy, едновременно с медикаментозно лечение с 5-Fluorouracil и Cisplatin. Прилаганата
схема осигурява до 68 месеца липса на прогресия на
болестта. При болни с белодробни метастази се препоръчва ЛЛ за областта на белите дробове с дози от
18-20 Gy. При персистенция на метастатични лезии се
провежда, по възможност, оперативно лечение. При
наличие на туморен остатък под 2 см, след проведено
оперативно лечение, се прилага следоперативно ЛЛ с
дози от 25-45 Gy (предимно 40 Gy). Лъчелечението при
болни с хепатобластом е проведено при малък брой
пациенти и има незадоволителни лечебни резултати,
но се приема, че едновременното лъче-химиолечение е
предпочитана лечебна схема пред самостоятелното ЛЛ.
Мекотъканни саркоми
Рабдомиосарком
Рабдомиосаркомът е най-честият мекотъканен сарком в детската възраст. Клиничните прояви на заболяването се определят въз основа на първичната локализация. Най-честите първични локализации са
параменингеална (назофаринкс, параназални синуси,
средно ухо), орбита, генитоуринарна (тестиси, вагина,
матка, пикочен мехур, простата), ретроперитонеална, хепатобилиарна, крайници и шия. Благоприятни
локализации са орбита, тестиси, вагина, матка, хепатобилиарна и шийна област. Останалите се определят като неблагоприятни. Основните хистологични
субтипове са ембрионалният, ботроидният, вретеновидноклетъчният и алвеоларният рабдомиосарком.
Алвеоларният вариант заема около 30% от случаите и
е неблагоприятен хистологичен вариант, докато останалите са благоприятни варианти. Допълнително при
около 80% от случаите на алвеоларен рабдомиосарком
се установява характерна транслокация t (2;13) или t
(1;13). Болните, при които не се установява транслокация, са с по-благоприятна прогноза. При около 20
% от пациентите се установяват метастази при поставяне на диагнозата, като най-честите метастатични
локализации са белите дробове, но алвеоларният вариант допълнително има склонност да метастазира в
костен мозък и кости. Често се наблюдава ангажиране
на регионалните лимфни възли. Стадирането включва
образно изследване (КТ или МРТ) на първичната локализация, което да обхваща и регионалните лимфни
възли, както и КТ на гръден кош. При високорискови
случаи (напр. алвеоларен вариант, данни за ангажирани лимфни възли или далечни метастази) допълнително се налага костномозъчна пункция и биопсия,
както и костна сцинтиграфия. ПЕТ/КТ е също много
чувствителен и специфичен стадиращ метод и може да
замени всички тези изследвания.
Терапевтичният подход при доказано локализиран
рабдомиосарком изисква предварително уточняване
на рисковата група (нисък, стандартен, висок или мно
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го висок риск) въз основа на следните фактори: хистология, локализация, постхирургичен стадий (I – напълно
резециран тумор, II – микроскопски ангажирани лимфни възли, III – биопсия или парциална ексцизия), възраст
(благоприятна под 10 и над 1-год. възраст ) и размер на първичния тумор (под или над 5 см), както и статуса на
регионалните лимфни възли.
Поведението при нисък риск включва оперативно лечение с последваща химиотерапия с винкристин и актиномицин за общо 22 седмици. Към тази група се отнасят локализираните ембрионални варианти под 5 см, радикално резецирани, под 10-год. възраст пациенти, без данни за ангажирани лимфни възли.
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v. , bolus 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 седмица;
Acinomycin D – 1,5mg/m² i.v., bolus 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 седмица.
При стандартен риск пациенти, въз основа само на възрастта (над 10 години) или размера на тумора (над 5 см),
се провежда постоперативна химиотерапия 4 курса с ифосфамид, винкристин и актиномицин (IVA), последвани
от 5 курса с винкристин и астиномицин (VA).
При стандартен риск (II или III постхирургичен стадий и благоприятна локализация) се препоръчва предоперативна химиотерапия с 4 курса IVA, последвана от операция и 5 курса IVA. Ако са налице резидуален тумор,
неблагоприятна възраст или размер се препоръчва локално лъчелечение, непосредствено след оперативната интервенция, и последващи 4 курса VA+1 IVA.
При стандартен риск пациенти, които са II или III постоперативен стадий и са с неблагоприятна локализация,
се препоръчват 4 курса неоадювантна терапия IVA, операция, лъчелечение за областта на първичния тумор и 5
курса адювантна терапия IVA.
Висок риск са пациентите във II или III стадий с неблагоприятна локализация, възраст или размер на първичния
тумор, както и всички алвеоларни варианти и всички случаи на ангажирани регионални лимфни възли. Терапията включва неоадювантна химиотерапия IVA, но може да се интензифицира с добавяне на доксорубицин
(IVADo), операция, лъчелечение и адювантна терапия по схема IVA. След приключване на интензивната терапия
може да се добави поддържащо лечение с винорелбин и перорален циклофосфамид за период от 6 месеца.
Vinorelbine – 25 mg/m² i.v., 5-10 min, 1, 8, 15 d;
Cyclophosphamide – 25 mg/m² p.o., всеки ден.
Много висок риск са пациентите с алвеоларна хистология с ангажиране на лимфни възли. Поведението е както
при болните с висок риск.
При метастатичен рабдомиосарком се провежда интензивна химиотерапия по схема CEVAIE – 9 курса (съдържа карбоплатина, етопозид, винкристин, актиномицин и ифосфамид). Лъчелечение се провежда за областта на
първичния тумор и/или метастатичните лезии след 4-6 курса химиотерапия. След приключване на интензивната
терапия се провежда поддържаща перорална терапия с трофосфамид, етопозид и идарубицин – общо 8 десетдневни курса през 10 дни.
CEVAIE
1 курс:
Ifosfamide – 3000 mg/m² i.v, 3h, d1-3;
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;
Acinomycin D – 1,5mg/m² i.v., bolus d 1.
2 курс:
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;
Еpirubicine – 150 mg/m² i.v., 6h, d 1;
Carboplatin – 500 mg/m² i.v., 1h, d1.
3курс:
Ifosfamide – 3000 mg/m² i.v., 3h, d 1-3;
Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;
Еtoposide – 150 mg/m² i.v., 2-4 h, d 1-3.
Перорална терапия
1 курс:
Trofosfamide – 2x75 mg/m² p.o., 1-10 d;
Etoposide – 2x25 mg/m² p.o., 1-10 d.
2 курс:
Trofosfamide – 2x75 mg/m² p.o., 1-10 d;
Idarubicin – 5 mg/m² p.o., 1, 4, 7, 10 d.
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Лъчелечениe
Лъчелечението е съществен компонент в мултимодалното лечение на детския рабдомиосарком (РМС). Следоперативно облъчване се предприема при наличие
на метастатични лимфни възли, микроскопска или
макроскопска персистенция на тумора или при РМС с
алвеоларна хистология. Провежда се от 6-12-та седмица след започване на ХТ. Предписаната доза зависи от
туморната локализация, клиничния стадий и наличието на метастази в регионалните лимфни възли. При
децата с R1 резекция се назначава доза от 36 Gy в 20
фракции. При наличие на метастази в лимфните възли
или макроскопска персистенция на тумора, дозата се
увеличава съответно на 41.4 Gy в 23 фракции и на 50.4
Gy в 28 фракции. При орбитална локализация предпочитаната доза е 45 Gy в 25 фракции. При неоперабилни болни се провежда дефинитивно лъчелечение с
доза от 45-50.4 Gy. Лъчетерапевтичните обеми включват: туморния обем (GTV), който се определя от предо

перативното разпространение на тумора, клиничния
мишенен обем (CTV), представляващ GTV с осигурителна зона от 1-1,5 см, като при метастатични лимфни
възли към CTV се добавя и целия ангажиран лимфен
басейн. Планираният мишенен обем (PTV) обхваща
зоната на CTV със зона на сигурност от 0,5 см.
Нерабдоидни мекотъканни саркоми
Нерабдоидните мекотъканни тумори са хетерогенна
група заболявания с различно протичане и принципи на лечение в зависимост от хистологичния субтип.
Сред тях най-чест в детската възраст е синовиалният
сарком. Лечението му основно е хирургично, като при
локализирано заболяване и размер на тумора под 5 см
и възможност за пълна резекция, адювантна терапия
не е необходима. При размер над 5 см и напълно резецирано заболяване е уместна адювантна химиотерапия 4 курса с ифосфамид и доксорубицин. При пациенти с микроскопски ангажирани резекционни линии
и размер </> 5 см се препоръчва адювантна терапия с
3 курса с ифосфамид и доксорубицин, последвана от
локална лъчетерапия за областта на първичния тумор.
При неректабилно заболяване се провеждат 3 курса с
ифосфамид и доксорубицин, при достатъчна редукция
в размерите следва оперативно лечение и лъчелечение.
Ifosfamide – 3000 mg/m² i.v., 3 h, d 1-3
Doxorubicin – 37,5 mg/m² i.v., 4-6 h, d 1-2
Мекотъканните саркоми изискват различен терапевтичен подход – малигненият рабдоиден тумор и
дезмопластичният кръглоклетъчен тумор изискват
мултимодален подход с агресивна химиотерапия, операция, облъчване и, при отговор към проведеното лечение, се препоръчва високодозова химиотерапия с
автоложна трансплантация на стволови клетки.
Инфантилният фибросарком е най-честият нерабдоиден мекотъканен сарком при деца под 1-год. възраст.
Хистологично е еквивалентен на фибросарком при
възрастни, но има много по-благоприятно протичане
и отличен отговор към проведеното лекарствено лечение – най-често с винкристин или актиномицин.

на тумора. Налице е транслокация с ангажиране на
ALK гена, поради което се повлиява от лечение с ALK
инхибитори.
Остеогенен сарком (Osteosarcoma)
Остеогенният сарком е злокачествен мезенхимен тумор на костта, характеризиращ се с продукция на остеоид от злокачествени пролифериращи клетки. Среща се в около 4-5/1 000 000 детско население. Най-голяма е честота му през второто десетилетие, като е
установена тясна връзка между бързия пубертетен
скок в растежа и появата на болестта. Съотношението
момчета/момичета е 6/4. Бързо делящите се клетки са
особено чувствителни на различни фактори, водещи
до малигнена трансформация. С доказана роля е йонизиращата радиация, като лъчелечението е отговорно за около 3% от случаите в по-късната възраст. Има
доказана връзка между хередитерната форма на ретинобластома и повишена честота на остеосаркома, като
втори малигном. Най-често засяга дисталната част на
фемура, следвана от проксималната тибия. По-рядко
се засягат костите на предмишницата, диафизите на
дългите кости, таза, черепа и гръбначния стълб.
Хистологичната класификация се базира на съотношението между малигнените стромални клетки и продукцията на остеоид. Наличието на последния е основен отличителен белег от хондросаркома и фибросаркома. Разпространението по честота е както следва:
Конвенционален остеосарком със следните варианти: остеобластен – около половината от всички
остеосаркоми; хондробластен – около 25%; фибробластен;
Дребноклетъчен остеосарком – лезиите са подобни
на Юинг саркома, като отличието е продукцията на
остеоид;
Телеангиектатичен остеосарком – тумори, изпълнени с кръв и некротична тъкан;
Мултифокален остеосарком – рядка форма с множествена локализация.

Алвеоларният мекотъканен тумор и светлоклетъчният сарком са индолентни и напълно химиорезистентни заболявания, при които има повишен риск за метастазиране и рецидивиране. Лечението е хирургично,
включително и на метастатичните локализации. Смята се, че при прогресия тези заболявания могат да отговорят на таргетна антиангиогенна терапия, например със сунитиниб или пазопаниб.

Основна клинична проява е болката (често нощна)
в засегната област, с последващ, като правило, оток.
МРТ с контраст е основен образен метод за поставяне
на диагнозата. Рентгенографията и КТ на белия дроб
са важни за изключване на белодробните метастази.
Костната сцинтиграфия се извършва с цел установяване на далечни костни метастази. За сигурна диагноза е
необходимо биопсично изследване.

Дерматофибросаркома протуберанс произхожда от
дермата на кожата. Характеризира се с транслокация
на PDGFR гена, което е предпоставка за повлияване на
заболяването от иматиниб в редките нерезктабилни
или метастазирали случаи.

Важен прогностичен фактор е дисеминацията на
процеса при поставяне на диагнозата. Пациентите с
метастазирало заболяване имат по-лоша прогноза.
Най-често се установяват метастази в белия дроб, костите, рядко дисеминира в лимфни възли и други органи. Началният туморен обем е също прогностичен
фактор, като от особено значение е интрамедуларното
разпространение. Фактори с по-лоша прогноза са

Инфламаторният миофибробластен тумор е тумор
към групата на саркомите, характеризиращи се с обилно присъствие на възпалителен инфилтрат в състава

787

възраст до 10 години, мъжки пол, както и повишените
стойности на АФ и ЛДХ. Дистално разположените тумори (дълги кости) са с по-добра прогноза от централно разположените (таз, гръбначен стълб).
Съвременната лечебната стратегия се базира на комбинирана лекарствена терапия, включваща фарморубицин, високи дози метотрексат и други цитостатици,
като цисплатин, ифосфамид и вепезид. Предоперативната химиотерапия, освен че въздейства на основния
тумор, повлиява и микрометастазите в белия дроб и
подобрява възможностите за органосъхраняваща операция. Ефектът от нея може да бъде преценен като основен прогностичен критерий по процента на туморна некроза след операцията.
Добрите резултати от приложението на системна преди постоперативна химиотерапия дават възможност,
в повечето случаи, за органосъхраняващи операции
(80-90%). Използването на съвременни метални протези, като например изкуствена колянна става, рязко
намаляват процента на инвалидизация.
Терапевтична стратегия
Началото на успехите в лечението на остеогенния сарком е свързано с утвърждаването на мултидисциплинарния подход. Съвременната стратегия се базира на
екип от детски онкохематолози и онкоортопеди, работещи в тясна колаборация. През 70-те г. на миналия
век започват системни проучвания и прилагане на постоперативна химиотерапия с Doxorubicin и високодозиран Methotrexate. Доказана е корелация между лечебните резултати и постигнатата пикова метотрексатова концентрация над 1000 micromol/l. Съвременните комбинирани схеми включват и други цитостатици
като Cisplatin, Ifosfamide и Еtoposide. Една от най-разпространените лечебни схеми е немската COSS COSS
96, която се състои от 18 блока, от които:
4 блока високодозиран Doxorubicin по 90mg/m² за
8 часа;
10 блока високодозиран Methotrexate по 12000 mg/
m² – 4 часа.
4 блока Ifosfamide/ Cisplatin като:
Ifosfamide – 3000 mg/m², 1 и 2 ден;
Cisplatin – 40 mg/m², 3 до 5 ден.
Общата продължителност е 29 седмици, като през
първите 9 се провеждат 5 блока. Следва оперативно
лечение с определяне на процента на туморна некроза, която е в основата за разпределение на болните в
различни рискови групи. При стандартен риск химиотерапията продължава с представените по-горе блокове. При определяне на висок риск постопративното
лечение продължава с:
5 блока Carboplatin и Etoposide;
Carboplatin – 150 mg/m², 1 до 4 ден – кумулативна
доза 3000 mg/m²;
Etoposide – 150 mg/m², 1 до 4 ден – кумулативна доза
3000 mg/m².
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Интензивната химиотерапия, заедно с усъвършенстваните оперативни техники, дават възможност за
успешното лечение на тумори в областта на таза, черепа, гръбначния стълб и други зони, за които до скоро
оперативната намеса се приемаше за предизвикателство.
Около 80 % от пациентите с остеогенен сарком са без
далечни метастази при поставяне на диагнозата. Комбинираното съвременно лечение дава възможност за
петгодишна преживяемост без рецидив при около 7075% от тях.
Проследяване, предизвикателства и нови лечебни подходи
Около 85% от случаите прогресията на болестта се
дължи на белодробни метастази, поради което се
препоръчва периодично провеждане на КТ на бял
дроб – на 2-3 месеца през първите две години, а в последствие, до края на петата година – през 6 месеца.
Костните метастази са значително по-редки, но при
съмнение, освен рентгенография, сцинтиграфия и КТ,
се провежда ПЕТ/КТ, който има голяма диагностична
стойност. Лечението основно включва високодозова
химиотерпия, която има незадоволителни резултати.
Въпреки че в много случаи се постига забавяне на процеса, при мнозинството пациенти лечението завършва
летално. В тези случаи може да се приложи salvage терапия с Cyclophosphamide и Etoposide:
Cyclophosphamide – 4000 mg/m², 1 ден;
Etoposide – 100 mg/m², 2-4 ден.
Друг вариант:
Gemcitabine – 675 mg/m², 1 и 8 ден;
Docetaxel – 100 mg/m² на 8 ден.
Съществуват и съвсем нови терапевтични подходи за
метастазирали пациенти, като например приложението на инхибитор на тирозин киназа Sorafenib с известен ефект за постигане на ремисия.
Карциноми в детска възраст
Карциномите са редки в детската възраст. Следват се
протоколите, установени при възрастните, въпреки че
съществуват основания да се допуска, че биологията на
тези тумори е по-различна, отколкото при възрастните. Например при случаите с дебелочревен карцином
преобладават музинозните хистологични субтипове,
които имат по-агресивно клинично протичане, отколкото аденокарциномите, които преобладават при възрастни. При бъбречните карциноми в детска възраст с
по-висока честота са папиларните и транслокационно
обусловените варианти, отколкото светлоклетъчният
вариант, който най-често се среща при възрастните.
Характерно е, че имат много по-добра прогноза при
наличие на ангажирани лимфни възли, отколкото при
възрастните пациенти с бъбречен карцином и регионално ангажиране.
Най-честият карцином в детска възраст е назофарингеалният карцином. Характерна е етиологичната обу

словеност от инфекция с вируса на EBV. Най-честите
клинични прояви са горна фарингеална обструкция
и уголемени шийни лимфни възли. Заболяването не е
подходящо за оперативно лечение, но пък е особено
лъче- и химиочувствително, което обуславя възможността за постигане на дългосрочни пълни ремисии
при голяма част от болните. Режимът, който е свързан
с най-добри резултати, включва три курса химиотерапия с 5 FU и цисплатина, последван от лъчетерапия за
областта на първичния тумор и регионалните лимфни
възли с последваща имунотерапия с бета интерферон
за период от 6 месеца.
Cisplatin – 100mg/m² i.v., 6 h, d 1;
5FU – 1000mg/m² cont inf, d 1-5;
Leucovorin – 25 mg/m² i.v., bolus d 1;
Interferon beta – 100000 U/kg /d три пъти седмично.
Лъчелечение
Назофарингеален карцином (НФК) е изключително
лъчечувствителен тумор, който се установява обикновено в локално авансирал стадий. Комбинираното лечение (неоадювантна ХТ, последвана от ЛЛ или
съчетана ЛЛ-ХТ) осигурява постигане на максимален
ЛТК при минимална късна токсичност. Туморният
обем (GTV) включва първичния тумор с осигурителна зона от 0.3-0.5 мм. Клиничният мишенен обем
(CTV) обхваща зоната на назофаринкса, заедно с GTV
и регионалните лимфни възли двустранно от Ib до V
ниво, заедно с ретро/парафарингеалните лимфни възли. Планираният мишенен обем (PTV) съответства
на CTV + 0.3-0.5 мм осигурителна зона. Предписаната доза за областта на първичния тумор достига до 70
Gy в 33 фракции, за областта на позитивните лимфни
възли и целия назофаринкс до 60 Gy и 50-54 Gy за неметастатичните супраклавикуларни лимфни възли. За
постигане на по-добър лечебен ефект се препоръчва
провеждане на съчетано лъче-химиолечение с цисплатина. При пациенти, провели неоадювантна ХТ с 5FU
и цисплатина, мишенните обеми се определят по предлечебните образни методи. Предпочита се планирането на лъчелчението да се осъществява чрез сливане на
образите от диагностичния МРТ с контраст с тези от
планиращия КТ, с цел по-добро определяне на локалното разпространение на тумора.
Най-честите лъчеви усложнения, които се наблюдават,
са ксеростомия, шийна фиброза, глухота и хипотиреоидизъм. За минимизиране на честотата на ранните и
късни лъчеви реакции е приложението на модулираното по интензитет лъчелечение (IMRT) като техника
за облъчване.

(7%), ретроперитонеално (4%) и на други места.
Хистологични варианти на злокачествените герминативноклетъчните тумори са:
герминоми – дисгерминоми (яйчник), семиноми
(тестис), малигнени тератоми, незрял тератом, ембрионален карцином, Yolk sak тумор (ендодермален синусов тумор, тумор на Teilum), хорионкарцином.
При тестикуларни тумори се наблюдава бързо неболезнено увеличение на тестиса, понякога с хидроцеле.
Овариалните тумори се демонстрират с болки и опипваща се формация. Допълнителни симптоми са асцит,
плеврален излив, ранен пубертет, но при момчетата
обикновено подобни прояви липсват. Сакрококцигеалните тератоми са най-често срещаните тумори при
новородени и при 10% от болните претърпяват малигнена трансформация. При останалите локализации
протичането зависи от първичния произход и разпространеността на заболяването. Метастазират често в бял дроб, черен дроб, регионални лимфни възли,
ЦНС, кости и костен мозък (по-рядко). Рецидиви възникват най-често в първите 2 години след поставяне
на диагнозата.
Заболяването се доказва след хистологична верификация. Стойностите на ембрионалния α-фетопротеин и
β-човешки хорионгонадотропин са повишени не само
при диагностициране на тумора, но и при поява на рецидиви и/или метастази.
Оценка на локалното и регионално разпространение
на първичния тумор се извършва с помощта на КТ и/
или ехография при тестикуларна или овариална локализация. Наличието на далечни метастази се доказва
чрез КТ, обхващащ ЦНС, гръден кош, корем и малък
таз. Като допълнителни образни методи се прилагат
PET/CT и костна сцинтиграфия при съмнение за костни метастази.
Лечението основно е оперативно – ранна корекция на
крипторхизма и отстраняване на сакрококцигеалния
тератом. Радикалната хирургична интервенция е определяща за по-добрата прогноза. Лъчелечение не се
прилага при радикално екстирпирани тумори, но е
метод на избор при мозъчните герминоми. Химиотерапията се добавя към лечебната схема в зависимост
от клиничния стадий и нивата на туморните маркери,
като най-често използваните цитостатици са блеомицин, вепезид и цисплатина.
Лечение на герминативноклетъчни тумори

Герминативноклетъчни тумори

Мултимодалната стратегия се определя от хистологичния вариант, първичната локализация, клиничния
стадий и нивото на туморните маркери (AFP, B-HCG).

Представляват 2-3% от неоплазмите в детската възраст. Произхождат от ембрионални, примордиални
герминативни клетки. Най-често се локализират в
сакрококцигиалната област (42%), яйчниците (24%) и
тестисите (19%) и по-рядко в ектопични области като
преден медиастинум (7%), ЦНС – пинеален регион

При незрели тератоми и тестикуларни тумори в I клиничен стадий се провежда единствено оперативно лечение. При тестикуларни и овариални тумори в I и II
клиничен стадий се осъществява операция и постоперативна химиотерапия по схема ВЕР – 4 курса през 21
дни.
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При ІІІ и ІV стадии се препоръчва предоперативна химиотерапия по схема ВЕР – 4 курса през 21 дни, последвана
от операция и преценка за още 2 курса химиотерапия.
Курс ВЕР:
Cisplatin – 100 mg/m² i.v. – 1 ден или 20 mg/m² – ден 1, 2, 3, 4 и 5;
Etoposide – 100 mg/m² i.v. – ден 1, 2, 3, 4 и 5 или 150 mg/m² – ден 1, 2 и 3;
Bleomycin – 15 mg/m² i.v. – 2, 8 ден.
При резистентни и рецидивирали тумори могат да се прилагат схеми с Vinblastine, Ifosfamide, Carboplatin или
схема GOP (максимум 6 курса) през 21 дни:
Gemcitabine – 1000 mg/m² i.v. – 1 и 8 ден;
Oxaliplatin – 120 mg/m² i.v. – 1 ден;
Paclitaxel – 100 mg/m² i.v. – 1 и 8 ден.
Прогнозата при деца с малигнени герминативноклетъчни тумори е много добра, макар че има пациенти, които не
отговарят на терапията или рецидивират. Те могат да проявят чувствителност към други химиотерапевтични режими като: Carboplatina, Ifosfamide и Etoposid или Paclitaxel, Ifosfamide и Carboplatina. Химиочувствителните пациенти могат да бъдат подходящи за миелоаблативна химиотерапия (Thiotepa, Etoposid и/или Cyclophosphamide)
с последваща автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Прогнозата зависи от клиничния стадий и първичната локализация. Добра е при тестикуларни и сакрококцигеални тумори – дефинитивно оздравяват 80-90% от децата. При овариалните и особено при мозъчните тумори
прогнозата е по-сериозна, но близо 50-60% могат да бъдат излекувани.
При интракраниалните герминоми с локализирано заболяване (М0) се провежда лъчелечение до 40 Gy за областта на вентрикулната система със свръхдозиране в областта на първичния тумор до обща доза от 45-55 Gy. При
метастатично заболяване се облъчва КСО с дози както при медулобластома.
При негерминомни мозъчни тумори, в зависимост от възрастта и серумното нивото на AFP, болните се разделят
в група с висок и стандартен риск. За високорискови болни са приемат такива на възраст < 6 години и серумното нивото на AFP > 1000 ng/mL. При тях се препоръчва провеждане на ЛЛ за областта на КСО с доза от 30 Gy и
последващо свръхдозиране от 24 Gy в персистиращите туморни лезии. При болните със стандартен риск се предпочита локална лъчетерапия за областта на туморната формация до ООД 54 Gy. За намаление на дозите в съседните здрави тъкани и органи и с цел редуциране на лъчевите увреждания се предпочита лъчелечение с протони.
Смята се, че съчетана лъчетерапия с базирана на платина химиотерапия води до най-добри лечебни резултати.
Лечението продължава с адювантна ХТ за двегодишен период.
Лечение при рецидив и възможности за таргетна терапия на детските злокачествени неоплазми
Таргетната терапия все още намира ограничено приложение в детската онкология. Най-използваните химиотерапевтични режими при рецидив са ICE (ифосфамид, карбоплатина, етопозид), топотекан с циклофосфамид,
иринотекан с темозоламид.
ICE:
Ifosfamide – 1800 mg/m² i.v., 1 h, d 1-5;
Carboplatin – 400 mg/m² i.v., 1 h, d 1-2;
Еtoposide – 100 mg/m² i.v., 2 h, d 1-5;
Topotecan+Cyclophosphamide;
Topotecan – 0,75 mg/m² i.v., 30 min, d 1-5;
Cyclophosphamide – 250 mg/m² i.v., 30 min, d 1-5;
Irinotecan+Temozolamide;
Irinotecan – 20 mg/m² i.v., d 1-5 и d 8-12;
Temozolamide – 100 mg/m² p.o., d 1-5.
Като възможности за таргетна терапия могат да се посочат следните примери: ларотректиниб е перорален
NTRK киназен инхибитор с активност при тумори с
установена фузия на някой от NTRK гените, независимо от хистологичния вариант. Най-честите тумори,
при които се установяват споменатите фузии, са инфантилен фибросарком и мезобластен нефром. С от-
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носително висока честота се наблюдава и при малигнените глиоми при малки деца (под 3-год. възраст).
Останалите неоплазми, които са с висока вероятност
да носят фузии на NTRK гените, са секреторният
карцином на млечната жлеза и слюнчените жлези. С
ниска честота тази генетична аномалия се наблюдава
при почти всички онкологични заболявания, включително онкохематологични.
Мутации в ALK гена се установяват при около 14% от
случаите на високорисков невробластом, което е предпоставка за приложение на ALK инхибитори в тези
случаи, особено при рецидив или резистентност на
стандартното лечение. Най-честата точкова мутация
при невробластома е резистентна на кризотиниб, но
може да отговори на лечение със следващи линии ALK
инхибитори като церитиниб.
BRAF V 600 мутация може да се наблюдава с различна

честота при широк спектър от малигнени мозъчни неоплазми, основно глиални. При пилоцитния астроцитом честотата е около 5 %, но тези пациенти са с по-лоша прогноза и проведените проучвания демонстрират
полза от приложението на BRAF инхибитори, особено
при рецидивирали и резистентни случаи. Други тумори със сравнително висока честота на BRAF V 600 мутация са плеоморфния ксантоастроцитом, папиларния краниофарингиом, астробластом, ганглиоглиом,
дизембриопластичен невроепителиален тумор.
SHH инхибиторите са одобрени за приложение при
базалноклетъчен карцином, който е заболяване, медиирано от активация на SHH сигналния път. Около
25% от медулобластомите принадлежат към SHH молекулярна група и е резонно да се очаква терапевтичен
ефект от приложението на SHH инхибитори.
Прогноза на солидните тумори в детска възраст
Детските онкологични заболявания са типичен пример за успех от приложението на мултидисциплинарен
подход, съобразно утвърдени протоколи за лечение
със съществен ръст в преживяемостта през последните години (32). Тези лечебни резултати се дължат
на комплексния лечебен подход, включващ операция,
ХТ и ЛЛ. Значим фактор за минимизиране на късната
лъчева токсичност е приложението на високотехнологично ЛЛ с максимално редуциране на дозата в критичните органи (33).

изложението е описано лечението на солидните тумори в детската възраст съобразно използваните в България протоколи, които към настояща дата са:
HIT-MED Guidance for Patients with newly diagnosed
Medulloblastoma, Ependymoma, CNS Embryonal Tumour
and Pineoblastoma version 4.0.
Cooperative multicenter Study for Children
Adolescents with Low Grade Glioma SIOP 2004.

SIOP CNS GCT II Prospective trial for the diagnosis and
treatment of children, adolescents and young adults with
Intracranial Germ Cell Tumors.
CPT-SIOP-2000 An Intercontinental phase III
chemotherapy study for patients with choroid plexus
tumors.
High Risk Neuroblastoma Study 1.5 of SIOP-Europe
(SIOPEN).
European Low and Intermediate Risk Neuroblastoma
Protocol: A SIOPEN Study version 4.0.
Nephroblastoma SIOP 2001 Protocol.
SIOPEL 3 Liver Tumors Study.
International Randomised Controlled Trial for The
Treatment of Newly Diagnosed Ewings Sarcoma Family of
Tumors EURO EWING 2012 version 5.0.

При невробластом, стандартен и междинен риск, очакваната дългосрочна преживяемост надхвърля 90%.
При високорисковия невробластом, с въвеждането на
имунотерапията, се съобщава за 2-годишна преживяемост от над 60%, което е с безпрецедентно висок успех
в лечението на това заболяване.

EURAMOS 1 Protocol for Osteosarcoma.

При медулобластома със стандартен риск дългосрочна преживяемост е постижима в над 80 % от случаите.
При високорисковия вариант на същото заболяване се
съобщават резултати до 70 % дългосрочна преживяемост.

EpSSG Protocol for Extracranial Rhabdoid Tumor.

При локализираните форми на сарком на Юинг и остеосарком също очакваната преживяемост е около 80%,
докато при метастатични заболявания достига до 30%.
При рабдомиосаркома 5-годишната преживяемост е
около 90% за ниския риск, около 70 % за стандартния
риск, около 60 % за високия и около 35% за много високия, под 30 % – при метастатична болест.
С най-добра прогноза сред педиатричните солидни тумори имат туморът на Вилмс, герминативноклетъчните тумори, добре диференцираните глиоми с над 90%
шанс за пълно излекуване.
В заключение, успехът от терапията на детските солидни тумори е най-висок, когато лечението се провежда
стандартизирано по утвърдени протоколи. Съществуват регионални различия в използваните протоколи,
но застъпени еднакви общи принципи, съобразени с
локалните възможности на съответните държави. В

and

EpSSG RMS 2005
rhabdomyosarcoma.

Protocol

for

non

metastatic

Synovial Sarcoma in Children and Adolescents: The EpSSG
2005 Trial.
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мутации – основополагащи, които водят до възникване на клон от съответния клетъчен вид; втори удар,
отговорен за отключване на клинично изявено злокачествено заболяване; допълнителни мутации, които
водят до прогресия към клинично по-агресивно заболяване.

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ХЕМОПОЕТИЧНАТА И
ЛИМФОИДНА ТЪКАН ПРИ
ВЪЗРАСТНИ
М. ГЕНОВА, Р. ЛАЗАРОВ
Злокачествените заболявания на хемопоетичната и
лимфоидна тъкан представляват хетерогенна група
заболявания, които се характеризират с два основни
процеса. От една страна, е налице неконтролируем
растеж на абнормен вид кръвни клетки, претърпели
злокачествена трансформация, които се появяват в
кръвта (левкемична изява) и/или водят до туморно
нарастване на лимфоидни органи/тъкани. От друга
страна, нормалното развитие на кръвните клетки е
потиснато, а възможностите им да изпълняват основните си функции са силно нарушени.
Тези заболявания попадат в първата десятка на онкологичнитe регистри, в т.ч. и у нас. При 1500 новодиагностицирани случаи годишно в Р. България, те съставляват 5% от злокачествените заболявания в страната
при съотношение 1.25:1 (мъже:жени) и заемат 7-мо
място при двата пола. Засегнати са всички възрастови
групи. Заболеваемостта като цяло нараства с възрастта, като средната възраст при диагнозата е около 64
год.
Развитието на злокачествено хематологично заболяване през последните години се свързва с възникване на
соматични мутации в хемопоетичните клетки (което
нараства с възрастта – средно 1.3 ± 0.2 в една хемопоетична стволова клетка за 10 г.), които могат да доведат
до непропорционално нарастване на клон от хемопоетични клетки без хематологична или клинична изява,
т. нар. CHIP (clonal hematopoiesis with indeterminate
potential). Мащабни проучвания при нехематологични
заболявания показват наличие на соматични мутации
в > 10-15% от изследваните над 70 г. и в > 30% над 85
г. възраст, като 80% от тези мутации са описани при
различни левкемии и лимфоми. CHIP се асоциира със
завишен риск от злокачествено заболяване на кръвта
(0.5-1% годишно). Най-общо, в основата на развитието и прогресията на злокачествените хематологични
заболявания стои последователното настъпване на
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Новите проучвания и разбиране на процесите ще позволят разработването на превантивни стратегии, които да проправят бъдещето на ефективна превенция
чрез мониториране и оценка на рисковите фактори
преди да е настъпила необходимост от ефективна терапия.
ОСТРИ ЛЕВКЕМИИ
Определение. Острите левкемии представляват клонални нарушения на хемопоетичните прогениторни
клетки, при които са налице отклонения в клетъчната
диференциация и пролиферация, в резултат на които настъпва прекомерна инфилтрация и натрупване
на левкемични бласти в костния мозък, периферната
кръв и/или в други органи и тъкани. Характеризират
се с бърза клинична изява, тежко протичане и висок
риск от неблагоприятен изход. Определят се въз основа на клетъчния си произход като миелоидни (ОМЛ),
лимфоидни (ОЛЛ) левкемии или остри левкемии с
неизяснен произход – недиференцирани (при отсъствие на линейно-специфични антигени) или остри левкемии със смесен фенотип (когато са налице обособени бластни популации, принадлежащи към различни
клетъчни линии или проявяващи едновременна експресия на антигени, специфични за различни клетъчни линии).
Класификация. Съвременната класификация на острите левкемии се основава на морфологични, имунофенотипни, генетични, молекулярни и клинични
критерии. Обособяват се няколко основни категории и субкатегории: 1) Остра миелоидна левкемия
(ОМЛ) и свързани прекурсорни неоплазии: 1.1. ОМЛ
с рекурентни генетични нарушения [t(8; 21)/RUNX1RUNX1T1; inv (16)/t(16; 16)/CBFB-MYH11; PMLRARA ; t(9;11)/ KMT2A-MLLT3; t (6; 9)/DEK-NUP214;
inv(3)/t(3,3) GATA2, MECOM; t(1;22)/RBM15-MKL1;
BCR-ABL1; mNРM1; mCEBPA; mRUNX1]; 1.2. ОМЛ
със свързани с миелодисплазия промени; 1.3. Миелоидни неоплазии, свързани с предходна терапия; 1.4.
Остра миелоидна левкемия, неопределена по друг начин; 1.5. Миелоиден сарком; 1.6. Миелоидни пролиферации, асоциирани със синдром на Down; 1.7. Бластна неоплазия от плазмацитоидни дендритни клетки;
1.8. Oстри левкемии с неопределена линейна принадлежност; 2) Прекурсорни лимфоидни неоплазии: 2.1.
В-лимфобластна левкемия/лимфом, неопределена по
друг начин; 2. В-лимфобластна левкемия/лимфом с
рекурентни генетични аномалии [t(9;22)/BCR-ABL1;
t(v;11q23)/КТМ2А; t(12;21)/ETV6-RUNX1; хипердиплоидия; хипoдиплоидия; t(5;14)/IL3-IGH; t(1;19)/
TCF3-PBX1; BCR-ABL1-подобна; iAMP21); 2.3. T-лимфобластна левкемия/лимфом; 2.4. Прекурсорна лимфобластна левкемия от ранни Т-клетъчни прекурсори

(условен подтип); 2.5. NK-лимфобластна левкемия/
лимфом (условен подтип).
Епидемиология, етиология и патогенеза. Заболеваемостта от остри левкемии у нас се оценява на около
4.3 на 100 000 души население с лек превес на мъжкия
пол. Честотата на ОМЛ нараства с възрастта и експоненциално се покачва след 40-год. възраст, докато 60%
от случаите с ОЛЛ се наблюдават при деца, а последващият пик е след 60-год. възраст.
Различни фактори могат да се свържат с развитието на
остра левкемия. Това са предшестващи хематологични
нарушения, фамилни синдроми, експозиция на вредни физически или химични въздействия от околната
среда, предшестващ прием на медикаменти или лечение с йонизиращи лъчения, но в по-голямата част от
случаите причината за възникване на заболяването
остава неизвестна.
Oстрите левкемии представляват клонални заболявания в резултат на малигнена трансформация на ранни миелоидни или лимфоидни прекурсори, свързана
с промени в нормалните процеси на пролиферация,
съзряване и диференциация с натрупване на голям
брой незрели хемопоетични клетки в костния мозък
и периферната кръв. Тези клетки са способни да се делят и пролиферират, но не могат да се диференцират
в зрели хемопоетични клетки, а способността им да
претърпят програмирана клетъчна смърт (апоптоза)
също е нарушена. Левкемичните клетки се натрупват в
костния мозък и кръвта, възможно е и екстрамедуларно засягане (в слезка, черен дроб, лимфни възли, централна нервна система, други тъкани и органи). Производството на нормални кръвни клетки значително
намалява, което води до различна степен на анемия,
тромбоцитопения и неутропения.
Клинична картина. Клиничната картина на заболяването се изявява бързо, с давност не повече от 3
месеца, и често е критична. Костномозъчната недостатъчност е в основата на водещите клинични изяви:
анемия (слабост, отпадналост, лесна уморяемост, палпитации); инфекции поради намален брой левкоцити
(особено белодробни, в устната кухина, перианални,
кожни); хеморагична диатеза поради намаления брой
тромбоцити (пурпура, менорагия, епистаксис, кървене от венците, ректума, очни дъна), а дисеминираното интравазално кръвосъсирване (Disseminated
intravascular coagulation, DIC) с кървене е водещо при
острата промиелоцитна левкемия. Повишеният клетъчен катаболизъм обуславя проявите на фебрилитет,
втрисане и изпотяване. Инфилтрацията на екстрамедуларни тъкани и органи може да доведе до хепато/спленомегалия, при ОЛЛ – до лимфаденомегалия,
орхидомегалия, засягане на ЦНС и менингите, а при
ОМЛ – на кожа и венци (особено при ОМЛ с моноцитна компонента). В случаите с екстремно висока левкоцитоза могат да се установят и признаци на левкостаза
– хипоксия, обърканост, кръвоизливи в очните дъна,
дифузно засенчване на белодробните полета при образно изследване.

Диагноза. Диагнозата се дефинира на базата на интегрирана оценка на данните от клинични, морфологични, имунофенотипни и генетични изследвания.
Морфологичното изследване на хемограма и костен
мозък (аспирация и/или биопсия) следва да установи
≥ 20% бласт-еквиваленти, с изключение на случаите с
ОМЛ с t(15;17), t(8;21), inv(16) или t(16;16), при които
установяването на генетична аберация е достатъчно
основание за диагноза. Имунофенотипизацията е необходима за дефиниране на линията на диференциация, степента на матурация и аберантна експресия на
левкемичните бласти и обикновено се осъществява
чрез флоуцитометрично изследване на кръв и/или
костномозъчен аспират и широк панел антитела. Препоръчителни имунофенотипни маркери при остри
левкемии са: скриниращи маркери за определяне на
линейна принадлежност, линейно насочени антитела
(не по-малко от две за клетъчна линия), маркери, асоциирани с матурация и диференциация, и критерии за
оценка на линейна принадлежност с оглед дефиниране
на левкемии със смесен фенотип.
Конвенционалната цитогенетика, молекулярноцитогенетичните (FISH) и молекулярни изследвания са
задължителен компонент от диагностичния процес за
доказване на балансирани транслокации, инверсии и/
или други небалансирани абнормности, асоциирани с
конкретни нозологични категории, както и за доказване на генетични нарушения, асоциирани с прогнозата.
Стратификацията на рисковите групи при ОМЛ до голяма степен се основава на генетичните аберации съгласно критериите на European Leukemia Net (2017). Балансираните транслокации t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1RUNX1T1, inv(16)(p13.1q22) или t(16;16)(p13.1;q22)/
CBFB-MYH11, мутациите на NPM1 без FLT3-ITD и
изолираната биалелна мутация на CEBPA определят
групата с благоприятен риск. Неблагоприятната рискова група се дефинира от: t(6;9)(p23;q34.1)/DEKNUP214; t(v;11q23.3); t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1;
inv(3) или t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EVI1);
−5 или del(5q); −7; −17/abn(17p); комплексен или
монозомален кариотип; FLT3-ITD high; мутации в
RUNX1, ASXL1, TP53. Нормалният кариотип, t(9;11)
(p21.3;q23.3)/MLLT3-KMT2A, едновременната мутация в NPM1 и високо алелно съотношение на FLT3ITD/FLT3 ≥ 0.5 се характеризират с междинен риск.
Генетични нарушения се установяват в до 85% от пациентите с остра лимфобласна левкемия. Налице
са съществени различия на честотата на отделните
аберации при деца и възрасни, както и в зависимост
от линията на диференциация и степента на матурация на левкемичните бласти. Най-честата аберация
при възрастни с В-клетъчни ОЛЛ е t(9;22)(q34;q11)/
BCR-ABL (25% спрямо 4% при деца), докато при деца
най-често се установява t(12;21)/ ETV6-RUNX1 (22%
спрямо 2% при възрастни) и хипердиплоидност >50
хромозоми (25% спрямо 6%). Останалите хромозомни
аберации и молекулярните им еквиваленти се срещат
в 1-6% от ОЛЛ.
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Анамнезата за предходни онкологични заболявания и
провеждано антитуморно лечение е изискване за класифицирането на вторичните левкемии. По клинична преценка началният диагностичен панел може да
включва допълнителни образни изследвания (рентгенография, СТ, MRI, ехокардиография) за установяване
на евентуално екстрамедуларно засягане и оценка на
общото състояние. Лумбална пункция и изследване
на цереброспинална течност за левкемично засягане
е задължителна при ОЛЛ и левкемиите с моноцитна
диференциация и/или неврологична симптоматика.

меримата резидуална болест (MRD), като се използват
техники като флоуцитометрия и молекулярни, базирани на PCR подходи. Установяването на резидуална
болест на по-ниски нива (1 на 10-4-10-5) направи възможно идентифициране на случаи, при които е необходима интензификация на терапията, независимо от
стандартните очаквания на базата на класическите показатели. В заключение, интегрираната оценка на изходните и посттерапевтичните показатели предоставя
солидна база за информирано моделиране на терапията за постигане на оптимални резултати.

Оценка на риска. Стратификацията на риска позволява на клиничния екип да определи най-подходящия
режим на първоначално лечение, както и да направи
преценка за необходимостта от алогенната трансплантация на хемопоетични стволови клетки (алогенна
ТХСК). Рисковата група, в която попада конкретният
пациент, се определя на базата на доказали независимата си прогностична стойност фактори. Практиката
показва, че моделите, основаващи се на показатели
към момента на диагнозата, дават 70-80% точност на
предвижданията относно клиничния ход и преживяемостта. Това подчертава необходимостта от оценка
на прогностичните фактори за определяне на началното лечение, но и от оценка на посттерапевтичните
показатели. Доказана информативна стойност имат
различни групи фактори – както такива, свързани с
пациента, така и с левкемичния процес и проведеното
лечение.

Лечение на остри левкемии. Целта на лечението на
острите левкемии е радикално унищожаване на малигнения клон и възстановяване на нормалната хемопоеза чрез използване на полихимиотерапевтични
схеми в няколко фази. Преди започване на подходящото лечение се преценява дали пациентът подлежи
на интензивна терапия и дали са налице предиктивни
биомаркери за приложение на конкретни таргетни медикаменти.

Редица фактори, свързани с пациента, могат да определят по-неблагоприятни резултати. Особено значение има по-високата възраст и свързаните с нея общо
здравословно състояние, специфични коморбидности, свързани с възрастта генетични аномалии, предходни заболявания.
Факторите, свързани с левкемичния процес, придобиват водеща роля. Освен класическите неблагоприятни показатели като левкоцитен брой > 30х109/L при
B-ОЛЛ и > 100х109/L при T-ОЛЛ; екстрамедуларното
засягане, цитогенетичните и молекурярни нарушения придобиват водеща роля за идентифициране на
пациенти, които се нуждаят от трансплантация още
в първа пълна ремисия, както при ОМЛ, така и при
ОЛЛ, особено случаите на t(9;22)/BCR-ABL или t(4;11)
позитивна B-ОЛЛ.
В допълнение към първоначалните характеристики на
заболяването, отдавна е признато, че отговорът към
първоначално проведената терапия представлява важен независим прогностичен показател за изхода на
заболяването. Исторически терапевтичният отговор
е оценяван морфологично. Лошият отговор към кортикостериодната префаза при ОЛЛ, персистирането
на ≥ 5% бласти при ранната оценка, след индукционно
лечение, и необходимостта от > 1 индукционен курс
за постигане на пълна ремисия са доказали във времето, че се асоциират с неблагоприятен клиничен ход и
кратка преживяемост. В допълнение, през последните
години стандартната практика включи оценката на из-
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Остри лимфобластни левкемии. Съвременното лечение на пациенти с ОЛЛ, които подлежат на интензивно лечение, включва индукция, предхождана от 5-7
дни префаза от кортикостероиди (рrednisone 20-60
mg дневно или dexamethasone 6-16 mg дневно i.v. или
p.o., самостоятелно или в комбинация с vincristine,
cyclophosphamide).
Индукционните
протоколи
най-често съдържат vincristine, кортикостероиди, антрациклин, L-Asparaginase, като напр. GMALL 07/2003,
BFM ALL 2000, Hyper-CVAD, GRAAL 2003, CALGB
8811. Интензифицирането на лечението с по-високи
дози антрациклин подобрява преживяемостта, свободна от левкемия, но е свързана с по-тежки усложнения и следва да се прилага след внимателна оценка при
всеки отделен пациент. При доказана t(9;22)/BCR-ABL
към протокола се добавя инхибитор на тирозин киназа (imatinib, nilotinib, dasatinib, ponatinib). Целта на
индукцията е постигане на пълна ремисия.
В зависимост от резултатите от контрола на терапевтичния отговор след индукцията, в т.ч. с изследване на
MRD, се прилага лечение, насочено към допълнително
елиминиране на остатъчния туморен обем и намаляване риска от развитие на резистентни към терапията
левкемични клетки и рецидив. При MRD(+)- положителен резултат пациентът получава допълнителна
полихимиотерапия с цел негативиране на остатъчната
болест преди пристъпване към последващите етапи на
лечението. При MRD(-)-отрицателен резултат пациентите, подходящи за алогенна ТХСК, преминават към
трансплантационен режим при наличие на фамилен/
нефамилен донор или продължават по избрания протокол на лечение до намирането на донор. Пациентите, които са неподходящи за трансплантация, продължават към интензификация/консолидация и поддържащо лечение. Консолидацията варира в различните
протоколи, но като цяло се състои от алтерниращи
курсове от използваните в индукцията цитостатици
и други цитотоксични медикаменти, като обикновено включва интензификация с комбинация от високи

дози methotrеxate, cytarabine, etoposide, антрациклини.
Поддържащо лечение за всички пациенти, при които е
постигнато ниско ниво на MRD и за които не се предвижда стволовоклетъчна трансплантация, включва
ежедневно перорално прилагане на 6-mercaptopurine
(6-МР) и седмично на methotrеxate, съобразно с общата кумулативна доза, както и периодични курсове
с интравенозен vincristine, перорален рrednisolone и
интратекален methotrеxate за период от 2-3 години.
Данните от няколко проучвания показват възможност за постигане на пълна ремисия в 85% (Cancer and
Leukemia Group B 8811 trial) до 91-92% (ECOG 2993;
Hyper-CVAD). При непостигане на пълна ремисия се
прилагат режими за пациенти с рефрактерна/рецидивирала ОЛЛ.
Още в индукционната фаза на лечението стартира
ЦНС профилактика и продължава в консолидационната фаза с интратекална химиотерапия (methotrеxate,
cytarabine или prednisolone) или краниално облъчване
(18-24 Gy дадени в 12 фракции за 2 седмици). ЦНС
профилактиката намалява с 5-30% риска от ЦНС рецидив.

мостоятелно или в комбинация (nelarabine, etoposide,
cyclophosphamide при Т-ОЛЛ), приложение на нови
моноклонални антитела. Биспецифичното антитяло blinatumomab се прилага при пациенти с CD19(+)
В-ОЛЛ, отрицателни за t(9;22)/BCR-ABL, в случаите, в
които MRD≥0,1% или са рефрактерни или рецидивирали след получаване на поне 2 предходни линии на
лечение, в т.ч. рецидив след алогенна ТХСК. Koнюгираното анти-CD22 антитяло inotuzumab ozogamicin
също се свързва с по-голяма вероятност от постигане
на пълна ремисия (73.8%), спрямо стандартната химиотерапия (30.9%) при R/R пациенти и може да се използва като мост към трансплантация.
Остри миелоидни левкемии. Лечението на пациенти
с ОМЛ зависи от типа на левкемията (промиелоцитна
или непромиелоцитна), приложимостта на интензивни режими, рисковата група, наличието на определени
фенотипни характеристики или цитогенетични нарушения, за които има достъпни таргетни медикаменти.
Лечението най-общо включва индукционна фаза и
консолидация.

Лечението на пациенти с ОЛЛ, които не подлежат
на интензивно лечение (над 65-годишна възраст или
със значима коморбидност), включва приложение на
полихимиотерапия с корекция на дозата при необходимост или палиативно приложение на кортикостероиди. При доказана t(9;22)/BCR-ABL, към протокола
се добавя инхибитор на тирозин киназа. Шансът за
постигане на пълна ремисия е не повече от 50%, а преживяемостта, свободна от заболяване – едва 10-25%.

Терапевтичното поведение при пациенти с ОМЛ (непромиелоцитна), които подлежат на интензивна терапия, започва обикновено с индукция по протокол
„7+3“ (3 дни антрациклин и 7 дни cytarabine), който
притежава потенциала да постигне ремисия в 60%80% от по-младите пациенти и в 40%-60% от пациентите ≥ 60-годишна възраст. При пациенти в групата с
висок риск към протокола може да се добави сladribine
или да се приложат протоколи, включващи комбинация на fludarabine и cytarabine с или без антрациклин
или високодозов сytarabine (HiDAC) в комбинация с
антрациклини. Общата препоръка на ELN (2017) към
момента обаче e, че cytarabine не трябва да надвишава
1000 mg/m2 в индукционните режими, тъй като повечето проучвания не доказват подобрена обща преживяемост (OS), а токсичността при използване на
по-високи дози е значително по-висока. По отношение
на daunorubicin се препоръчва използваните дози да
не са < 60 mg/m2. При пациенти между 50-70-годишна възраст използването на daunorubicin – 80 mg/m2 за
3 дни, или idarubicin – 12 mg/m2 за 4 или 3 дни, дава
съпоставими резултати по отношение на риска от рецидиви, общата (OS) и свободната от събития преживяемост (EFS).

Независимо, че в 85–90% от случаите се постига ремисия след индукционна терапия, част от пациентите
остават рефрактерни, а в допълнение, и по-голямата
част от тези, които постигнат пълна ремисия, неизбежно рецидивират, ако не са трансплантирани. Спасителната терапия при пациенти с рецидивираща/
рефрактерна (R/R) ОЛЛ включва прилагането на терапевтични протоколи, различни от тези, използвани
при новодиагностицирана ОЛЛ. Това означава по-интензивна цитотоксична химиотерапия, сlofarabine-съдържащи режими (сlofarabine, сyclophosphamide,
еtoposide), сytarabine-съдържащи режими (високи
дози сytarabine, idarubicin, methotrexate i.t.), fludarabineсъдържащи режими (Ida-FLAG, FLAM), nelarabine са-

При пациенти с FLT3 мутирала ОМЛ към терапевтичния протокол „7+3“ се добавя FLT3 инхибитор
midostaurin, който при постигане на пълна ремисия
може да продължи след индукцията и консолидацията като поддържаща монотерапия. Конюгираното
анти-CD33 антитяло gemtuzumab ozagamicin също
може да бъде приложено в допълнение към „7+3“ или
в комбинация с daunorubicin и cytarabine, в случаите
на CD33(+)- положителна ОМЛ. CPX-351 e капсулирана нанолипозомална комбинация на cytarabine и
daunorubicin в 5:1 моларно съотношение, което осигурява синергичен ефект и дава предимство при използването на медикамента като първа линия при вторичните и свързани с предходна терапия ОМЛ. При ви-

При високорискови възрастни пациенти под 65-годишна възраст в първа ремисия, за които има съвместим донор, се пристъпва към алогенна ТХСК, което
дава значимо по-добри резултати по отношение на
преживяемостта, свободна от левкемия, спрямо лечението с конвенционална химитерапия. Като висок
риск се приемат случаите с Ph(+) ОЛЛ, висок левкоцитен брой, ЦНС заболяване, хиподиплоидия, ранна
Т-прекурсорна ОЛЛ или Ph-подобна. Ролята на алогенната ТХСК при пациенти със стандартен риск не
е еднозначно доказана. Мониторирането на нивата на
MRD е надежден подход за вземане на индивидуални
решения.
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соко ниво на резидуална болест се прилагат допълнителни реиндукционни режими, включващи сytarabine
(1.5-3 g/m2 на 12 часа за 6 дни) самостоятелно или в
комбинация с антрациклин ± midostaurin или в комбинация с fludarabine и др.
При постигане на ремисия лечението продължава с
консолидация. При пациенти с благоприятен риск
се използва високодозиран сytarabine „HiDAC“ или
сytarabine в доза 1000 mg/m2 в комбинация с антрациклини + gemtuzumab ozagamicin. Пациентите с междинен и висок риск преминават направо към осъществяване на алогенна ТХСК при наличие на родствен или
съвместим неродствен донор.
Терапевтичните опции при пациенти с новодиагностицирана или рецидивирала ОМЛ (непромиелоцитна),
които не подлежат на интензивна терапия, включват
аzacitidine или decitabine до прогресия на заболяването, ниски дози сytarabine, gemtuzumab ozagamicin при
CD33(+) ОМЛ, най-добро поддържащо лечение (Best
supportive care) или hydroxyurea при пациенти, които
не толерират антилевкемичното лечение или не желаят терапия.
Пациентите с остра промиелоцитна левкемия подлежат на индукционна и интензивна консолидираща
терапия с “all trans” ретиноева киселина (ATRA) и
idarubicine. По време на лечението се налага овладяване на клинично изявена коагулопатия чрез тромбоцитна трансфузия за поддържане на тромбоцитите ≥
50х109/l, заместване на фибриногена с криопреципитат
и прясно замразена плазма за поддържане на ниво от
150 mg/dL и PT и PTT близо до нормалните. Лечението
с ATRA е свързано с риск от синдрома на диференциране, което налага повишено внимание за наличие на
фебрилитет, левкоцитоза > 10х109/l, затруднено дишане, хипоксемия, изливи. Още при първите признаци
или симптоми на дихателна недостатъчност следва да
се приложи dexamethasone и евентуално да се прекъсне лечението с ATRA до преодоляване на хипоксията.
Не се препоръчва използването на растежни фактори.
ОМЛ е основната индикация за алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (алогенна
ТХСК). Решението за трансплантация се определя от
баланса между риска от смърт, която не е свързана с
евентуален рецидив, и риска от рецидив при конкретния пациент. Трансплантацията следва да се осъществи при първа възможност след постигане на ремисия
при пациенти с висок цитогенетичен риск и се смята
за единствената възможност за постигане на излекуване при първично резистентни пациенти, докато в групата с благоприятна цитогенетика няма неоспорими
доказателства за необходимостта от незабавна трансплантация след постигане на ремисия. Регулярното
мониториране на MRD може да бъде надеждна база за
вземане на клинични решения.
През последните години възможностите за по-широкото използване на неродствени и частично несъвместими донори, кордални стволови клетки и при-
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лагането на немиелоаблативни режими и кондициониращи режими с намален интензитет (RIC) позволи
намирането на донори за значително по-голяма група
пациенти и повишаване на възрастовата граница за
трансплантация до поне 75 години. Понастоящем при
по-млади пациенти се препоръчват миелоаблативни
кондициониращи режими или съдържащи busulfan/
cyclophosphamide или cyclophosphamide и целотелесно облъчване (total body irradiation, TBI), които дават
сходни резултати. При по-възрастни пациенти или
при наличие на сериозна коморбидност се прилагат режими с редуцирана интензивност. За вземане
на аргументирано решение при избора се използва
комбинацията от две системи за оценка – “HCT-CI”
(Hematopoietic cell transplantation-specific comorbidity
index) и “EBMT score”, при които на базата на данни за
възраст, стадий на заболяването, цитогенетичен риск,
източник на донорски стволови клетки, различия
в пола на донора и реципиента, време от диагнозата
може да се предвиди с по-голяма точност очакваната
обща преживяемост и смъртност след миелоаблативна
или RIC трансплантация.
Автоложната трансплантация на хемопоетични
стволови клетки при ОМЛ има значително по-ограничено приложение, главно при пациенти с нисък и
среден риск и може да се обсъжда при негативна MRD.
Оценка на терапевтичния отговор. Пълната хематологична ремисия се определя чрез светлинномикроскопско изследване на костен мозък и периферна
кръв и се дефинира с липсата на циркулиращи бласти
и наличие на < 5% бласти в костния мозък при липса
на ектрамедуларно или ЦНС ангажиране. Възможна е
пълна морфологична ремисия с непълно хематологично възстановяване при неутрофилен брой < 1.0х109/l
и/или тромбоцити < 100х109/l.
Установяването на нормален кариотип при пациенти в
пълна хематологична ремисия, при които има данни за
предшестваща хромозомна аномалия, дефинира така
наречената цитогенетична пълна ремисия. Липсата на
експресия на молекулярен маркер, установен към диагнозата при използване на високочувствителни методи – имунофенотипизация на левкемично асоциирани фенотипи или количествен RT-Q-PCR в костен
мозък (чувствителност ≥10-4), се определя като пълна
молекулярна ремисия/отрицателна MRD (минимална/измерима резидуална болест). Ако след 2 курса на
интензивно индукционно лечение не е постигната
пълна хематологична ремисия, пациентът се приема за
първично рефрактерен, а загубата на ремисия се дефинира като рецидив – молекулярен при позитивиране
на MRD, хематологичен – при поява на > 5% бласти в
костния мозък, или ектрамедуларен – при левкемично
ангажиране на ЦНС или друга локализация.
Лъчелечение при остри левкемии. Ролята на лъчелечението (ЛЛ) при остри левкемии е до голяма степен
да допълни системната терапия по отношение на централната нервна система, особено при ОЛЛ.

Профилактично облъчване на ЦНС. Понастоящем
Международната лимфомна група по онкологична радиология (International Lymphoma Radiation Oncology
Group) счита, че ЛЛ има ограничено място за профилактика на ЦНС ангажиране само при отделни високорискови пациенти. Прилаганата съвременна системна
и интратекална терапия е достатъчно ефективна и не
е необходимо добавяне на токсичните последствия от
облъчването. Профилактичното целомозъчно облъчване (WBRT) не повлиява общата 5-г. преживяемост,
нито честотата на ЦНС рецидивите след алогенна
ТХСК при пациенти без доказано ангажиране. В тази
връзка не се препоръчва и рутинно прилагане на профилактично предтрансплантационно ЦНС облъчване.
ЛЛ може да се запази за целите на профилактиката при
пациенти с много висок риск от ЦНС рецидив, като
тези с Т-клетъчен имунофенотип, особено при левкоцитоза > 100.109/l. Няколко изследвания са насочени
към постигане на намалена токсичност чрез намаляване на дозата на облъчване. Използването на 18 Gy в
9 или 10 фракции, заедно с интратекално приложение
на methotrеxate, дава сравними нива на контрол на заболяването с тези при прилагане на 24 Gy. Проучване
на Su W. et al, 2017, показва също, че прилагането на
нискодозов краниален “boost” от 6 Gy при възрастни
пациенти с ОЛЛ с висок риск, подложени на целотелесно облъчване, се толерира добре и може да доведе
до по-добър ЦНС контрол.
Облъчване при изявено левкемично засягане на ЦНС.
ЛЛ има централна роля при пациенти с изявено левкемично засягане на ЦНС към момента на диагнозата
или установено в хода на заболяването или при рецидив, особено когато прилаганата медикаментозна терапия е неуспешна. Основните дискусии към момента
са дали при новодиагностицирани пациенти с ЦНС
ангажиране да се направи само краниално облъчване
(WBRT) или облъчване на краниоспиналната ос (CSI).
Данните от насочени клинични проучвания са оскъдни, но общото схващане е, че облъчването на CSI дава
по-добри терапевтични резултати. Най-често прилаганите дози включват 24 Gy за мозъка и 10-15 Gy за
гръбначния мозък. Подходящи са дневни фракции от
1,8 до 2 Gy. Облъчваният обем трябва да включва мозъчните обвивки и пространствата, изпълнени с цереброспинална течност, задните 2/3 от орбитата, lamina
cribrosa на етмоидната кост и средната темпорална
ямка. При WBRT за долна граница може да се приеме
нивото на C1 или C2.
В случаите на ЦНС рецидив, прогнозата е значимо
по-добра, ако изявата е ограничена в ЦНС без системно ангажиране и настъпва възможно по-отдалечено
във времето. Така, ако рецидивът е настъпил късно,
обичайно ЛЛ се пропуска и лечението включва само
медикаменти (високи дози сytarabine), а облъчване в
доза 24 Gy в мозъка ± 15 Gy спинално се прилага, ако
свободният от заболяване интервал е < 18 месеца. Важен фактор при осъществяването на ЛЛ представлява
позицията на пациента. При облъчване с фотони за
предпочитане е пациентът да е по корем, което поз-

волява визуализация на полетата и проверка на евентуално припокриване или пропуск. При възможност
за ежедневна верификация, позицията по гръб е равностойна. Тя се предпочита и при деца, при които е необходима анестезия. Използването на протони поставя специфични изисквания при планирането, свързани с физическите характеристики на лъчението.
Специално внимание заслужават високорисковите пациенти, които подлежат на алогенна ТХСК, тъй като целотелесното облъчване (TBI) обикновено е част от кондициониращия режим. Една от функциите на TBI е специфично да повлияе засягането на ЦНС от левкемичния процес. Обичайно TBI се прилага в обща доза от 12
до 15 Gy, като се препоръчва предварителен “boost” на
главата до обща краниална доза от 18 до 25 Gy.
Данните за приноса на ЛЛ при пациенти с ОМЛ са оскъдни, но проучвания показват постигане на съпоставима 5-годишна преживяемост при алогенно трансплантирани пациенти с история за ЦНС левкемия, получили облъчване, и при тези без ЦНС засягане (32%
vs 35%), докато резултатите без облъчване са значимо
по-неблагоприятни (5%). Съществуват доказателства,
че облъчването на CSI може да подобри контрола на
ЦНС рецидив в по-голяма степен, отколкото WBRT, и
следователно може да се счита за по-добра стратегия
при тези пациенти.
Облъчване при тестикуларно ангажиране. При около 2% от пациентите с ОЛЛ е възможно левкемично
ангажиране на тестисите още към момента на диагнозата, което след микроскопски изследвания тази
честота може да достигне 5-15%. Със съвременните
полихимиотерапевтични режими обаче ЛЛ губи своето място в началното лечение, тъй като приложението
му не води нито до намаляване на риска от рецидив,
нито до по-добра преживяемост. В случаите с тестикуларен рецидив обаче ЛЛ се прилага в комбинация
с химиотерапия в стандартни дози от 24-26 Gy за 2.53.5 седмици. Лечението следва да е двустранно, независимо от клиничната изява. По данни на Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center кондиционирането с
TBI/cyclophosphamide при пациенти, подлежащи на
алогенна ТХСК, съчетано с локален “boost” от 4 Gy в
скротума и постигане на обща тестикуларна доза от
16-20 Gy, значително намалява риска от тестикуларен
рецидив.
Целотелесно облъчване при ТХСК. Целотелесното
облъчване (Тotal body irradiation, TBI) е съществена
част от подготовката за алогенна ТХСК при пациенти
с ОЛЛ и ОМЛ. Основните цели на TBI включват както унищожаване на злокачествените клетки в костния
мозък, лимфните възли и кръвта, така и предотвратяване на отхвърлянето на транспланта чрез постигане
на значителна имуносупресия. В сравнение с химиотерапията, TBI има известни предимства – ефектът
на облъчването върху левкемичните клетки не зависи от кръвоснабдяването, може да достигне до труднодостъпни за химиотерапията места като мозъка
или тестисите, не се влияе от фармакокинетиката на
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медикаментите при отделните пациенти, a именно от
различията в абсорбцията, биоразпределението, метаболизма или екскрецията.
Oбщата доза и режимът на фракциониране зависят
от типа на прилагания кондициониращ режим преди
ТХСК. Миелоаблативните кондициониращи режими, включващи TBI, обикновено комбинират и един
химиотерапевтичен агент (напр. cyclophosphamide).
Препоръките на Международната лимфомна група
по радиационна онкология (International Lymphoma
Radiation Oncology Group) включват обща доза от
10-16 Gy, разпределена във фракции от 1.2-1.35 Gy
3-кратно дневно или във фракции от 1.5-2 Gy 2-кратно
дневно с интервал от поне 4-6 часа между фракциите. Трансплантациите с миелоаблативни режими са
свързани със сериозна токсичност и висока честота на
смъртност, свързана с лечението и достигаща до 2030%. В тази връзка се търсят подходи за намаляване
на риска от усложнения от кондиционирането, в т.ч.
фракциониране и хиперфракциониране, както и екраниране на критични органи. Екранирането на белите
дробове, с цел постигане на средна белодробна доза от
8-10 Gy, позволява намаляване на честотата на пострадиационните пневмонити.

черпване. Субтиповете се различават по относителния
дял на малигнените клетки, характеристиката на реактивната клетъчна компонента, както и по някои клинични особености, рискови фактори и връзка с вируса
на Еpstein-Bar.
Епидемиология, етиология и патогенеза. Ходжкиновият лимфом представлява ≤1% от злокачествените
тумори, регистрирани всяка година. Заболеваемостта
e по-висока в развитите страни – 2.1-3 на 100 000 спрямо 0.6 на 100 000 в по-изостаналите. За България заболеваемостта се оценява на 2.4 на 100 000. Заболяването
има характерно бимодално възрастово разпределение
– най-висок пик се отчита при пациенти между 20 и
29-годишна възраст и по-малък пик около 60-г. възраст. По-често боледуват мъже. За периода 2005-2007
г. до 2015-2017 г. заболеваемостта показва нарастване с
около 20% и за двата пола.

ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ

Точната етиология на ходжкиновия лимфом не е известна. В етиологично отношение се обсъжда връзка
между болестта и инфекциозен агент, автоимунни заболявания и имуносупресия. Има данни и за фамилно
предразположение. Сероепидемиологични проучвания предполагат известна етиологична връзка с вируса на Epstein-Barr (EBV) поради абнормно висок титър
на EBV антитела. Рискът от сНL след EBV инфекция
достига до около 1/1000 случая. В същото време, вирусът не се установява в неопластичните клетки на
всички пациенти, високият титър на анти-EBV антитела може да е резултат на имуносупресията поради
самото заболяване или имуносупресивния ефект на
терапията, липсват доказателства за повишен риск
при индивиди, изложени на продължителен контакт с
такива болни. Това поставя под въпрос хипотезата за
пряката етиологична роля на вируса. Наблюдението за
фамилно струпване на ходжкинов лимфом сред близнаци и кръвни роднини може да се обясни с генетична
предиспозиция, както и с ролята на едни и същи фактори на околната среда.

Определение. Ходжкиновият лимфом е лимфоидна
неоплазия, която обикновено започва със засягане на
лимфните възли и е съставена от относително малък
брой пръснати големи едноядрени или многоядрени
туморни клетки, наричани Ходжкинови/Рийд-Щернбергови (HRS), разположени всред обилна хетерогенна среда от зрели ненеопластични инфламаторни и
други съпътстващи клетки.

HRS-клетките при cHL са моноклонални В-клетки,
които носят соматично мутирали имуноглобулинови
гени, като са загубили способността си за генетична
транслация на имуноглобулините поради функционални дефекти в регулаторните елементи. Един от
възможните механизми е инактивиране на транскрипционната машина, което се подкрепя от липсата на Ig
транскрипционни фактори в HRS-клетките при cHL.

Терминология и класификация. Заболяването има
два основни типа, дефинирани на базата на имунофенотипната характеристика на едроклетъчната неопластична популация и фоновия клетъчен състав:
нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно преобладаване (Nodular lymphocyte predominance Hodgkin
lymphoma, NLPHL) и класически ходжкинов лимфом
(cHL). Класическият ходжкинов лимфом представлява над 90% от всички случаи и от своя страна се
подразделя на четири хистологични субтипа: cHL с
нодуларна склероза; cHL със смесен клетъчен състав;
cHL с богатство на лимфоцити; cHL с лимфоцитно из-

Еквивалентите на малигнената популация (LH-клетките) при NLPHL също са клонални В-клетки, при
които обаче ясно се демонстрира наличието на продължаващи соматични мутации с интерклонално
многообразие и е налице експресия на асоциирани с
В-клетъчната линия маркери като CD19, CD20, CD22,
CD79a и Ig J-верига. Eдроклетъчните елементи обикновено представляват само малка част от туморния
обем – средно около 1% (0,1% до 10 %). По-голямата
част от инфилтрата се състои от обилие от хетерогенна смес от бенигнени по своята същност възпалителни клетки, като лимфоцити, макрофаги, еозинофили,

Прилагането на немиелоаблативни режими и кондициониране с редуциран интензитет (RIC – reducedintensity conditioning) дава възможност за прилагане
на алогенна трансплантация дори при пациенти над
60-годишна възраст или със сериозни съпътстващи
заболявания. В тези случаи TBI се прилага в доза ≤ 8
Gy при фракциониране на дозата – ≤5 Gy в една фракция при RIC или ≤ 2 Gy при немиелоаблативните режими. Освен по-ниска токсичност и по-добра поносимост, тези режими постигат по-висока степен на имуносупресия, което е търсен ефект в някои клинични
ситуации.

800

неутрофили, плазмоцити, мастоцити. Реактивните
възпалителни клетки се привличат от клетъчни сигнали от HRS-клетките, а от своя страна възпалителните
клетки подпомагат оцеляването и пролиферацията на
HRS-клетките, като допълнително индуцират изразени в различна степен промени в стромата (напр. активиране на фибробласти, отлагане на колаген).
Основен механизъм в развитието на заболяването е
енергията на иначе значителния брой имунни клетки
поради наличието на имуносупресивни фактори, идващи от HRS-клетките, както и от някои от възпалителните клетки, особено инфилтриращите макрофаги, които обуславят неефективното елиминиране на
туморната популация. Изследвания през последните
години установиха свръхекспресия на PD-1 лиганди
върху HRS-клетките, в т.ч. PD-L1 (CD274/B7-H1) и
PD-L2 (CD273/B7-DC), главно поради генетични промени в 9p24.1 хромозомния локус и завишената JAK2
сигнализация. Високата експресия на PD-L1 или PDL2 на клетъчната повърхност предпазва HRS-клетките
от Т-клетъчно медиирано елиминиране.
Клинична картина и диагноза. Най-често заболяването се изявява с установяването на увеличени, безболезнени повърхностни лимфни възли, които в 60-70%
са шийни, но също се засягат аксиларни или ингвинални възли. Характерен симптом при някои пациенти е
появата на болезненост след употреба на алкохол. В
30% от пациентите е възможно засягане на слезката, но
само 1/3 от тези случаи са палпаторно установими. Хепатомегалията е много по-рядка (до 5%). Абдоминалната лимфаденомегалия е необичайна без ангажиране
на слезката. Засягането на медиастиналните лимфни
възли дава характерна симптоматика, свързана с туморния обем, като напр. бронхиална компресия или
синдром на горна празна вена, засягане на белодробния паренхим, перикарда или плеврата по съседство,
плеврални и перикардни изливи. Екстранодалното заболяване е необичайно, но възможно (в т.ч. костен мозък в 1-4%, кости, далечно засягане на бял дроб и др.).
При 25-33% от пациентите са налице конституционални симптоми („В-симптоми“), като фебрилитет, загуба
на тегло с > 10% за предходните 6 месеца, интензивно
нощно изпотяване, сърбежи, летаргия. Дефектите в
клетъчния имунитет, свързани със заболяването, правят пациентите податливи на инфекции (туберкулоза,
протозойни, гъбични, вирусни).
Диагнозата изисква задължително хистологично и

имунохистохимично изследване на ексцизионна биопсия на засегнат лимфен възел. Тънкоиглената аспирационна биопсия не се препоръчва. В отделни случаи при затруднен достъп може да се осъществи така
наречената “core” биопсия под образен контрол. При
необходимост, за осигуряване на биопсична тъкан
може да се използва лапароскопски достъп или лапаротомия, медиастиноскопия или медиастинотомия.
Биопсичното изследване показва наличие на обилна
хетерогенна реактивна клетъчна инфилтрация, всред
която са пръснати ограничен брой малигнени клетки,
определени като LH, HRS или варианти с ≥едно ядро
и характерен имунофенотип. Имунофенотипът при
NLPHL включва CD15(-), CD30(-), PAX-5(+), CD3(-),
CD45(+), CD20(+), CD79а(+) едроклетъчни елементи,
пръснати всред доминираща В-лимфоцитна фонова
популация и богатство на CD4+CD57+ и фоликулни
дендритни клетки (FDCs). Класическият HL се характеризира с CD15(+), CD30(+), PAX-5(+), CD3(-),
CD45(-), CD20(+/-), CD79а(-) HRS-клетки и варианти
на фона на доминираща Т-лимфоцитна популация.
Задължителните изследвания при поставянето на диагнозата са насочени към установяване на „В-симптоми“ (насочена анамнеза), оценка на общото състояние,
риска и степента на разпространеност на заболяването. Включват клиничен преглед с насочено изследване на периферните лимфни области, в т.ч. Waldeyer’s
пръстен, палпация на черния дроб и слезката. Биопсията на костен мозък дава обективна информация
за хемопоезата и степента на евентуално лимфомно
ангажиране. Показателите на чернодробната и бъбречна функция са съществен елемент при определяне
на терапевтичната тактика. Нивата на LDH и β2-микроглобулин са пропорционални на туморния обем.
Разширените вирусологични изследвания включват
минимум HIV, Anti-HCV, HBV. Образните методи са
задължителен компонент от първоначалното изследване – PЕТ/CТ или CТ на шия, гръден кош, корем и
малък таз с контраст, целта на които е обективна
оценка на туморната генерализация. При пациенти в
младата възрастова група е необходима консултация
със специалист по репродуктивна медицина, криоконсервация на яйцеклетки, сперматозоиди или репродуктивни тъкани.
Стадиране и оценка на риска. Точното стадиране на заболяването е критично важно за избора на подходящо
лечение при пациентите с HL. Към настоящия момент се
използва Lugano модификацията на Ann Arbor стадира-

щата система за първично нодални лимфоми (Табл. 1).
Таблица 1. Lugano модификация на Ann Arbor стадиращата система (за първично нодални лимфоми)
Стадий

Засягане

Екстранодален статус

Ограничен
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I

Един лимфен възел или група възли по
съседство

Единична екстранодална лезия без засягане на
лимфни възли

II

Две или повече лимфни групи от едната
страна на диафрагмата

Стадий I или II с ограничено екстранодално
засягане по съседство

II bulky

Като II, но с bulky формация (обемна
туморна маса) – медиастинален диаметър, равен или по-голям от една трета
от гръдния диаметър, или наличие на
лимфен конгломерат по-голям от 10 см

Не е приложим

Лимфни възли от двете страни на диафрагмата

Не е приложим

Напреднал
III

или
лимфни възли от едната страна на диафрагмата и засягане на слезката
IV

Допълнително засягане на несъседни
екстранодални локализации, които се отбелязват с “Е”

Не е приложим

Забележка: Степента на заболяването се определя с PET/CT. Tонзилите, Waldeyer-овият пръстен и слезката се
считат за нодална тъкан.
Успехът на лечението се определя не само от възможността за ерадикация на заболяването, но и от минимализиране на потенциални дългосрочни усложнения. Това предполага идентифициране на пациентите, изложени
на висок риск от неуспех на лечението, и на тези с нисък риск – от рецидив. Това би позволило оптимизиране на
лечението така, че да се избегне прилагане на прекомерно токсично лечение на някои пациенти и недостатъчното
лечение – на други. Пациентите с HL могат да бъдат категоризирани в следните 3 рискови групи, на базата на
което да бъде определена терапевтичната схема (Табл. 2):
Таблица 2. Терапевтични рискови групи при ходжкинов лимфом
Терапевтична група
Ранно благоприятно заболяване

І-ІІ стадий без неблагоприятни фактори

Ранно неблагоприятно заболяване

І-ІІ стадий с поне един от следните неблагоприятни фактори:
значителна медиастинална лимфаденомегалия, засягане на > 3
нодални области, В-симптоми, екстранодално засягане, СУЕ >
50 мм.

Напреднало заболяване

ІІІ-ІV стадий.

Лечение. Лечението на HL е съобразено с типа на заболяването, стадия и оценката на риска от резистентност.
Ходжкиновият лимфом се счита за лечимо злокачествено заболяване, но лечението би могло да има значителна
дългосрочна токсичност. Целта му е да се постигне пълен терапевтичен отговор чрез минимален терапевтичен
натиск при пациенти в ранен стадий и с нисък прогностичен риск или чрез относително безопасно интензифициране при пациенти с висок риск. Общите подходи на лечение включват: лъчелечение (ЛЛ), индукционна и
спасителна химиотерапия (ХТ), трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК).
Класически ходжкинов лимфом. Лечението на пациенти с класически ходжкинов лимфом с ранно благоприятно заболяване (стадий I-II, без неблагоприятни прогностични фактори, Фиг. 1.) включва 2-4 цикъла АВVD
(doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine), а след завършване на химиотерапията – лъчелечение от типа
“involved site” (ISRT) или “involved field” (IFRT) в доза 20-30 Gy. При наличие на контраиндикации или невъзможност за облъчване, химиотерапията продължава с още 2 допълнителни курса след установяване на пълен
терапевтичен отговор. Също така при пациенти с Deauville score 4-5 след 2-рия курс могат да се приложат 2 курсa BEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, prednisone)/ескалиран
BEACOPP, с последващ PET/CT и ЛЛ в доза 30 Gy.
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Фиг. 1. Алгоритъм на лечение на пациенти с класически ходжкинoв лимфом – ранен благоприятен стадий

Лечението на пациенти с ранно неблагоприятно заболяване (стадий I-II, с неблагоприятни прогностични фактори, Фиг. 2.) също включва полихимиотерапия и ЛЛ, но оптималният брой и вид на курсовете, както и дозата
и размерите на полетата на ЛЛ, са обект на текущи проучвания и обсъждане. На базата на проведени клинични
проучвания е установено, че прилагането на 4-6 цикъла ABVD с последващо ЛЛ по типа “ISRT” или “IFRT” в доза
30 Gy или интензифициране на химиотерапията, напр. с 2 курса ВЕАСОРР/ескалиран ВEACOPP, преди или след
2 курса ABVD, дава съпоставими резултати по отношение на общата преживяемост. По-интензивният подход
превъзхожда с > 7% 5-годишната преживяемост без прогресия (PFS).

Фиг. 2. Алгоритъм на лечение на пациенти с класически ходжкинoв лимфом – междинен стадий
Лечението на пациенти с неблагоприятно заболяване (стадий III-IV, Фиг. 3.) е изправено пред предизвикателството да се постигнат трайни ремисии при по-голям брой пациенти, като същевременно се намали вероятността
от дългосрочни странични ефекти. Няма единен възприет подход.
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Фиг. 3. Алгоритъм на лечение на пациенти с класически ходжкинив лимфом – напреднал стадий
При пациенти под 60 год. се прилагат 6-8 цикъла АВVD
или 6 BEACOPP/ескалиран ВЕАСОРР, с последващо
лъчелечение тип “ISRT” или “IFRT” в доза 30-36 Gy в
случаите, при които СТ изследване установява остатъчни туморни маси > 1,5 cм след ABVD или >2,5 cм
метаболитно активни туморни маси след ВЕАСОРР,
установени чрез РЕТ/СТ. Метаанализите демонстрират отчетливо предимство на ескалирания ВЕАСОРР
пред ABVD по отношение на преживяемостта.
Проучванията през последните години включиха РЕТ/
СТ в алгоритъма за оценка с цел идентифициране на
пациенти, за които интензифицирането или де-ескалацията на лечението биха дали известни предимства.
Така, при постигане на Deauville score 1-3 при PET/CT
след прилагането на 2 курсa ABVD, лечението може да
продължи с 4 курса AVD, без bleomycin, и да се постигне 3-годишна PFS в 84.4%, а OS в 97.6%. При пациенти
с Deauville score 4-5 терапията може да продължи с 4
курса ескалиран BEACOPР, с което да се постигне негативиране на PET/CT в края на терапията при 74.4%
от пациентите, 3-год. PFS в 67.5%, а 3-год. OS в 87.8%.
Установено е, че в случаите, при които се постига пълен или частичен отговор, TХСК не показва предимство пред конвенционалната химиотерапия.
През последните години възникна нов подход за подобряване на терапевтичните резултати при пациентите
с неблагоприятен риск. Вместо интензифициране на
химиотерапията, лечението премина към добавянето
на нови агенти към стандартните схеми на химиотерапия. Новите агенти включват brentuximab vedotin (BV)
и PD-1 блокиращи антитела. Прилагането на 6 курса
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BV в комбинация с AVD (BV+doxorubicin, vinblastin,
dacarbazine) при възрастни пациенти с нелекуван
CD30(+) HL в IV стадий позволява постигане на пълен
отговор в 95-96% и се налага като нова възможност за
начална терапия. Проучват се резултатите и от нови
схеми, включващи анти-CD30 антитялото: BrECAPP
(brentuximab vedotin, etoposide, cyclophosphamide,
doxorubicin, procarbazine, prednisone), BrECADD
(brentuximab vedotin, etoposide, cyclophosphamide,
doxorubicin, dacarbazine, dexamethasone).
Допълнително се проучва последователното приложение на 2-3 курса анти-PD1 антитела, последвани от
AVD, което показва висока степен на пълен отговор и
PFS на фона на добра поносимост.
Първично рефрактерната болест се среща при 5-10%
от всички болни и се дефинира като прогресия или
липса на отговор по време на индукционното лечение
или в рамките на 90 дни след завършване на лечението, като обикновено има неблагоприятен клиничен
ход. Провеждането на втора линия химиотерапия успява да постигне много ниски нива на терапевтичен
отговор и само при 5-10% – продължителна преживяемост. В тези случаи високодозовата химиотерапия
и автоложната трансплантация на хемопоетични
стволови клетки са избор на лечение, което позволява
постигане на 3-год. 31% PFS и 43% OS.
Рецидив на болестта настъпва в 10-30% от пациентите, независимо от високия дял на постигнат пълен
отговор към първоначалното лечение. Рецидивите изискват хистологична верификация на заболяването,
след което се провежда 2-ра линия спасителна хими-

отерапия ± лъчелечение с цел редуциране на туморния
обем или постигане на пълна ремисия, ако е възможно. Използваните терапевтични схеми за 2-ра линия са
същите, които се прилагат и при неходжкинови лимфоми: ICE (ifosfamid, MESNA, etoposide, carboplatin,
filgrastim), DHAP (dexamethasone, cisplatin, cytarabine),
ESHAP (dexamethasone, cisplatin, cytarabine), GVD
(gemcitabine, vinorelbine, liposomal doxorubicin), BeGEV
(gemcitabine, vinorelbine, bendamustine, prednisolone),
IGEV (ifosfamide, MESNA, gemcitabine, vinorelbine,
prednisolone). В допълнение, проучвания показват
възможността с комбинации като BV+bendamustine,
BV+nivolumab, BV+ICE да се постигне пълен отговор,
съответно в 74%, 61% и 76% от пациентите. При всички пациенти, подходящи за трансплантация, високодозовата химитерапия с последваща ТХСК води до
постигане на значимо по-устойчив отговор в сравнение с конвенционалната химиотерапия – до около 50%
3-годишна PFS. Прилагането на brentuximab vedotin
или pembrolizumab е с доказан благоприятен ефект, а
резултатите от прилагане на nivolumab все още не са
потвърдени в проучвания. При пациентите, неподходящи за трансплантация, лечението включва спасяващи режими. Броят на курсовете химиотерапия се
определя според терапевтичния отговор.
При случаите на неуспех от автоложната ТХСК възможностите за ефективна терапия са ограничени и
прогнозата е изключително неблагоприятна – средното време до прогресия след 3-та линия на химиотерапия е около 3-4 мес., а средната преживяемост след
неуспеха е около 26 мес. Провеждането на втора или
алогенната ТХСК е свързано с висока токсичност, но
се приема за приложима опция. Вrentuximab vedotin е
утвърден подход при рецидивирали след трансплантация, който дава шанс за постигане на ремисия при
34% от пациентите, средната продължителност на
която е около 20-21 мес. Блокирането на междуклетъчните взаимодействия посредством повърхностния
рецептор PD-1 и лигандите му – PD-L1 и PD-L2, дава
висок дял на терапевтичен отговор: рembrolizumab –
общ отговор (ORR) при 71.9% от пациентите, а при
27.6% – пълен отговор (CR) и медиана на PFS – 13.7

мес; nivolumab – съответно 69%, 16% и 14.7 мес.
Проучванията на две нови анти-PD-1 антитела показват обещаващи резултати: sintilimab – 80.4% ORR, 34%
CR и 77.6% 6-месечна PFS, и tislelizumab – съответно
87.1% ORR, 62.9% CR и 74.5% 9-месечна PFS. Лечението
с моноклонални антитела се прилага до прогресия на
заболяването или поява на неприемлива токсичност. В
ранна фаза са проучвания и на други нови, екпериментални лечения – приложение на CAR-T, ADCT-301 (конюгат на анти-CD25 с токсин - pyrrolobenzodiazepine
dimer).
Нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно преобладаване. NLPHL се разглежда като лечимо злокачествено заболяване. Пациентите с благоприятен IA
стадий на заболяването, без значими рискови фактори, обикновено могат да бъдат лекувани с ексцизия
на лимфни възли, последвано от подход „наблюдение
и изчакване“, или с лъчелечение по типа “ISRT” или
“IFRT” до доза от 20-30 Gy. Пациентите в по-напреднал стадий се лекуват с ABVD, често в комбинация с
rituximab, тъй като злокачествените клетки експресират CD20. В ход са клинични проучвания за определяне на оптималната терапия за това заболяване.
Оценката на терапевтичния отговор ce oсъществява на няколко етапа. След 2-ри/4-ти курс на лечение
с ABVD или BEACOPP се провежда междиннa PET/
CT (или CT) и, в зависимост от резултата, се прави
избор на по-нататъшната терапевтична схема. Окончателната оценка се провежда след приключване на
лечението. При лечението по протокол Stanford V
(doxorubicin, vinblastine, mechlorethamine, vincristine,
bleomycin, etoposide, prednisone) рестадирането с PET/
CT се провежда само в края на терапията. Понякога
СТ изследването може да покаже персистиращи туморни маси след приключване на терапията, особено
в медиастинума, които могат да се дължат на фиброзна
тъкан без наличие на активен туморен процес. В тази
връзка PET/CT е най-добрият метод за изключване
на активно заболяване. При положителен резултат –
Deauville score 5, е препоръчителна хистологична верификация (ребиопсия).

Таблица 3. LUGANO критерии за терапевтични отговори при лимфоми
Локализация

Пълен отговор

Лимфни възли и
извънлимфоидни
зони

PET-CТ

СТ

(Метаболитен отговор)

(Радиологичен отговор)

Степен 1, 2 или 3 с или без резидуална маса по 5-степенната скала
(5-РS)

Всичко от изброеното:
Таргетни л.в. , нодални конгломерати трябва
да намалеят до < 1,5 cм по най-дългия напречен диаметър на лезия (LDi)
Без извънлимфоидно ангажиране

Неизмерими
лезии

Не е приложимo

Липсват

Органомегалия

Не е приложимо

Редукция до нормални размери

Нови лезии

Не се установяват

Не се установяват

Костен мозък

Лисват PET/СТ данни за ангажиране на костния мозък

Нормална морфология; при съмнение – отрицателна имунофенотипизация
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Лимфни възли и
извънлимфоидни
зони

Степен 4 или 5 с намалено натрупване на радиомаркера спрямо изходен РЕТ/СТ. Липсват нови или
прогресиращи лезии. При етапно
рестадиране тези находки предполагат терапевтичен отговор.

Всичко от изброеното:
> 50 % намaление на сбора от произведениeто на диаметрите (SPD = sum of the products
of diameters) на до 6 таргетни измерими
лимфни възли и екстранодални зони.
Когато лезията е прекалено малка, за да се
оразмери чрез СТ, се определят размери 5х5
мм като зададена стойност.

Без отговор или стабилна болест

Частичен отговор

Когато вече не е видима – 0х0 мм
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За възел > 5х5 мм, но по-малък от нормалния, се използват действителните размери за
изчисление.
Неизмерими
лезии

Не е приложимо

Липсват/нормални размери или редуцирани
размери, но без увеличение.

Органомегалия

Не е приложимо

Редукция в размерите на слезката с повече от
50% спрямо норма

Нови лезии

Липсват

Липсват

Костен мозък

Остатъчното натрупване е по-високо спрямо натрупването в здрав
костен мозък, но в по-ниска степен спрямо изходни стойности
(дифузното натрупване, съвместимо с реактивни промени от приложената химиотерапия, е приемливо). Ако са налице персистиращи
фокални промени в костния
мозък при наличие на нодален отговор е необходима по-нататъшна
оценка с биопсия или контролен
PET/CT.

Не е приложимо

Таргетни възли
/нодални маси,
екстранодал-ни
лезии

Степен 4 или 5 без значима промяна
в натрупването на FDG спрямо изходните стойности, междинно или в
края на лечението. Без нови или прогресивни лезии.

< 50% редукция на сумата от произведенията
на диаметрите на до 6 доминантни, измерими възли и екстранодални зони; липсват
критерии за прогресивна болест.

Неизмерими
лезии

Не е приложимо

Липсва увеличение, дефиниращо прогресия.

Органо-мегалия

Не е приложимо

Липсва увеличение, дефиниращо прогресия.

Нови лезии

Липсват

Липсват

Костен мозък

Без промяна спрямо началото

Не е приложимо

Таргетни възли/нодал-ни
маси
Екстранодал-ни лезии

Степен 4 или 5 със съпътстващо
увеличение на натрупването спрямо началото и/или нови PET/СТ(+)
фокуси при междинно или крайно
рестадиране

Изисква се поне едно от следните:
PPD прогресия (нарастване на векторното
произведение от най-дългия диаметър и перпендикулярния диаметър);
всеки възел или лезия трябва да бъде абнормална със съответно:

Прогресивно заболяване

LDi > 1.5 cм и увеличение с > 50% от PPD при
надир, както и нарастване на LDi или SDi
спрямо надир с 0.5 см за лезии < 2 см и с 1 см
за лезии > 2cм;
при спленомегалия – нарастване на размерите на слезката с > 50% спрямо предшестващо
увеличение;при липса на предшестваща
спленомегалия, нарастване на размерите
най-малко 2 см спрямо началото;
нова или рецидивираща спленомегалия
Неизмерима
лезия

Не е приложимо

Нова или явна прогресия на съществуваща
неизмерима лезия

Нови лезии

Нови PET/CT(+) фокуси, дължащи
се на лимфом, а не на друга причина
(инфекция, възпаление). Ако има неяснота по отношение етиологията на
новите лезии, са необходими биопсия
или контролен PET/CT

Поява на предишни изчезнали лезии
Нов възел > 1,5 см, по който и да е диаметър
Нова екстранодална лезия > 1 см по всяка
ос; ако < 1 см, в която и да е ос, наличието ѝ
трябва да е недвусмислено и да се дължи на
лимфом.
Обективна болест, недвусмислено свързана
с лимфом

Костен мозък

Нови или рецидивиращи PET/CT(+)
фокуси

Ново или рецидивиращо ангажиране на костен мозък

Забележка: Петстепенна скала за PET/CT (5-PS):
1. Липсва натрупване на радиомаркера над фоновото; 2. Натрупване < медиастинум; 3. Натрупване > медиастинум, но < черния дроб; 4. Натрупване, умерено завишено спрямо черния дроб; 5. Натрупване, значимо по-високо
спрямо черния дроб и/или нови лезии.
(Съкращения: SPD = сбор от произведението на диаметрите; LDi = най-дългият напречен диаметър на лезия;
SDi = най-късата ос, перпендикулярна на Ldi; PPD = векторното произведение от LDi и перпендикулярния диаметър).
Пациентите активно се проследяват през първите 5
год. след приключване на лечението. Проследяването
включва изследване на хематологичните показатели,
СУЕ и биохимия на всеки 3 мес. през първата година,
след което на 6 мес. до веднъж годишно. СТ се препоръчва на всеки 6-ти мес. през първата година, след
което веднъж годишно в следващите 2 години, като
РЕТ/СТ следва да се провежда само при Deauville 4-5 и
негативна биопсия.
Лечението на HL като цяло е свързано с повишен риск
от късни странични ефекти, които също определят
необходимостта от редовно проследяване, в т.ч. про-

веждане на ежегодна мамография при жени > 40-годишна възраст, преминали ЛЛ в областта на гръдния
кош; ежегодно проследяване на TSH при пациенти,
провели ЛЛ в областта на шията; ехокардиография; а
при пациенти > 50-годишна възраст – колоноскопия
на всеки 10 години. Всяка промяна в хематологичните
показатели е повод за консултация с хематолог, особено при промени, суспектни за вторична миелоидна
неоплазия (миелодиспластичен синдром, остра миелоидна левкемия).
Лъчелечение при ходжкинов лимфом. Лъчелечението (ЛЛ) е най-ефективното терапевтично средство за
лечение на HL, което се използва повече от век. По-
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настоящем то се провежда в рамките на комбинирани
режими с химиотерапия. Целта е постигане на максимален терапевтичен ефект при минимален риск от усложнения чрез оптимизиране на всички елементи на
техниката на облъчване.
Съвременните протоколи за лечение могат да включват
облъчване на: всички първоначално засегнати oт лимфома места, формации с голям обем (т.нар. “bulky”),
бавно реагиращи към лечението зони на засягане или
зони (обеми) с непълен отговор след проведената химиотерапия. Радикални схеми на ЛЛ се прилагат след
краткосрочна химиотерапия или при химиорефрактерно заболяване. Самостоятелно приложение на ЛЛ
се допуска само при локализиран клиничен стадий I
на NLPHL. При определени клинични ситуации лъчелечението може да се приложи и в палиативни схеми.
Исторически, лъчелечението на HL започва с аналога
на т.нар. “extended–field“ лъчелечение (EFRT) – наддиафрагмално „мантелно поле“ („горен Каплан“) и/или
поддиафрагмален „обратен У“ („долен Каплан“). Днес
тези техники нямат практическо приложение, освен
в редки случаи на генерализирано засягане на всички
групи лимфни възли под и/или над диафрагмата и при
пациенти, при които началното стадиране не е проведено с достатъчно информативни образни изследвания. Профилактично облъчване на слезката също не
се препоръчва. Клинични проучвания в началото на 21
век показват пълна еквивалентност на терапевтичните
резултати от прилагане на схемите “ЕFRT” с резултати-

те от използването на редуцирани обеми като “IFRT”,
при което в облъчвания обем се включват само ангажираните анатомични лимфни региони, определени
чрез компютърна томография. В резултат, IFRT става
стандарт на поведение в рамките на комбинираните
режими. По-нататъшни проучвания на редуцирането
на облъчваните полета и 3D обеми, на базата на прецизиране на засегнатите области чрез информативни
образни изследвания, като PET/CT или PET/MRI, демонстрират оптимални резултати с прилагането на
“involved–node” (INRT), което включва само ангажирани лимфни възли, или “ISRT” ЛЛ, което включва
ангажираните лимфни възли и осигурителна зона в
околните тъкани. Облъчването само на засегнатите
обеми се приема за настоящ стандарт за поведение,
но се изисква задължително провеждане на СТ и РЕТ/
СТ преди химиотерапията в терапевтичната позиция
на пациента, симулация чрез СТ с контраст, след края
на химиотерапията, и сливане на двете изображения.
Така дефинираните полетата са предназначени за лечение само на първоначално ангажираните лимфни
възли. След минимални модификации, основният туморен обем (gross tumor volume, GTV) се превръща в
клиничен туморен обем (clinical tumor volume, CTV), а
разширяването му с 0.5-1 cм определя на практика планирания таргетен обем (planned target volume, PTV).
Лъчелечението стартира оптимално 4 седмици след
приключване на химиотерапията, но не по-късно от
3 месеца. Схемите зависят от стадия на заболяването
(Табл. 4).

Таблица 4. Препоръчителни схеми на ЛЛ при ходжкинов лимфом
Стадий

Обща доза

Брой фракции

Продължителност

30 Gy

15 фракции

3 седмици

Ранен благоприятен стадий

20 Gy

10 фракции

2 седмици

Ранен неблагоприятен стадий

30 Gy

15 фракции

3 седмици

Напреднал стадий (резидуални маси)

30-36 Gy

15-20 фракции

3-4 седмици

Палиативно лечение по преценка (рецидив, рефрактерно заболяване)

30 Gy

10 фракции

2 седмици

20 Gy

5 фракции

1 седмица

7-8 Gy

1 фракция

еднократно

Нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно преобладаване
Самостоятелно приложение на ЛЛ
Класически ходжкинов лимфом

НЕХОДЖКИНОВИ ЛИМФОМИ
Въведение. Определение. Лимфомите представляват
клонални злокачествени заболявания, които произхождат от различни по степен на зрялост и диференциация В-, Т- или NK-клетки. В голямата си част по
своите характеристики лимфомите преповтарят стадиите на развитие в нормалната лимфоцитна онтогенеза, но съществуват и изключения, поради което
класифицирането им не може да стане единствено на
базата на нормалното съответстващия клетъчен тип.
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Неходжкиновите лимфоми възникват в лимфните възли или в друга лимфоидна тъкан на тялото. Имат много различна клинична изява и протичане, вариращи
от асимптомни форми, с бавен индолентен ход, които
може да не се нуждаят от лечение в продължение на
много години (в миналото определяни като лимфоми
с ниска степен на малигненост), до агресивно протичащи, които без подходящо лечение много бързо, в рамките на няколко седмици след изявата на симптомите,
биха завършили летално (в миналото определяни като
лимфоми с висока степен на милигненост).

Терминология и класификация. Лимфомите, които
не носят характеристиките на ходжкиновия лимфом,
обособяват голямата категория, известна като неходжкинови лимфоми (НХЛ). В годините са съществували множество, в голямата си степен несъответстващи
една на друга, класификационни системи, използващи различна терминология (Килска класификация в
eвропейските страни и класификацията на Lukes and
Collins и съответно Работната класификация в САЩ),
което доведе до пълна несъпоставимост на данните за
епидемиологията, разпространението, клиничния ход
и преживяемостта при болните с лимфоми. През 90-те
години, International Lymphoma Study Group, в състава на която влизат хематопатолози от различни страни по света, предлагат така наречената REAL (Revised
European American Lymphoma) класификация, основана на морфология, имунофенотип, генетични особености и специфична клинична картина. Възпроизводимостта, практическата приложимост и клиничното
значение на класификацията REAL е валидирана в
широкомащабно многоцентрово проучване. За по-голямата част от заболяванията е установена възпроизводимост в над 85-95% на диагнозата. Така предложението полага началото на общоприетата понастоящем
в света класификация на СЗО (WHO Classification of
Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues), която претърпя 3 ревизии, последната от които e oт 2017
год. Класификацията обособява няколко основни категории лимфоидни неоплазии: прекурсорни В-клетъчни и Т-клетъчни (които са разгледани в раздела
остри левкемии); зрели В-клетъчни лимфоми (в т.ч.
плазмоклетъчните неоплазии); зрели Т- и NK-клетъчни неоплазии; лимфопролиферативни заболявания,
асоциирани с имунодефицит; хистиоцитни и дендритноклетъчни неоплазии.
Епидемиология. Етиология. Патогенеза. Неходжкиновите лимфоми заемат трайно място в челните места на злокачествените заболявания и представляват
общо 4-5% от всички случаи. Средната заболеваемост
в Европа е около 14/100 000 годишно – от 15.92/100 000
за В-клетъчните до 0.92/100 000 за Т-клетъчните лимфоми.
Лимфомите демонстрират траен ръст на заболеваемостта в глобален мащаб през последните десетилетия,
която по данни на правителствената американска статистическа програма SEER (Surveillance, Epidemiology,
and End Results) е нараснала с > 80% за периода 19752008 год. Нарастването засяга еднакво двата пола, основно във възрастовите групи над 50-60-годишна възраст, при относително стабилни нива в детска и млада
възраст. Епидемиологията варира в отделните страни
и е сложно зависима от редица популационни, генетични, инфекциозни и други фактори.
В същото време, лимфомите демонстрират траен
ръст на преживяемостта в глобален мащаб и шансът
за преживяемост ≥ 5 год. е ≥ 76% по данни на SEER.
Основните фактори за това са подобрената диагности-

ка, стадиране и прилагане на адаптираните към риска
подходи, възходът на таргетната терапия и възможностите за фина настройка на терапията в зависимост
от постигнатия отговор към лечението.
В повечето случаи не е известна конкретна причина.
Идентифицирани са различни фактори, които биха
могли да допринесат за развитието на заболяването:
възраст, пол, раса, етнос, телесно тегло и диета, експозиция към химически вещества, радиация, импланти,
имунен дефицит, автоимунни заболявания. Особена роля имат инфекциозните фактори, в т.ч. вируси,
които директно засягат ДНК (HTLV-1; EBV; HHV8),
инфекции, отслабващи имунитета (HIV) и предизвикващи хронична имунна стимулация (Helicobacter
pylori, Chlamydophila psittaci, C. pneumoniae and
C. Trachomatis, Campylobacter jejuni, HCV, Borrelia
burgdoferi, Achromobacter xylosoxidans).
Подобно на много други неоплазии, НХЛ възникват
чрез многостепенно натрупване на генетични отклонения, които предизвикват селективно предимство на
растежа на малигнения клон. Повтарящите се транслокации, които настъпват на различните етапи на диференциация на лимфоидните клетки, често са начална
стъпка в злокачествената трансформация и водят до
нарушения в сигналните пътища, туморно супресорни гени или онкогени, които контролират клетъчната
пролиферация, оцеляване и диференциация. Напр.
t(8;14) при Burkitt лимфом засяга с-MYC гена, в резултат на което настъпва засилена пролиферация и бързо
нарастване на туморния обем; t(14;18) при фоликуларен лимфом активира BCL-2 гена, с което апоптозата
е потисната, а малигнената популация – обезсмъртена;
t(11;14) при мантелноклетъчен лимфом въвлича гена
на Cyclin D1 в дерегулация на клетъчния цикъл и др.
Често тези генетични аберации не са достатъчни самостоятелно да доведат до изявата на лимфома и са
необходими вторични генетични промени за пълната злокачествена трансформация. В повечето случаи генетичният пейзаж е значително по-сложен, с
бързо нарастващ списък от рекурентно мутирали
гени от BCR или NFκB сигналния път (CD79a/CD79b,
CARD11, TNFPA13, BIRC3, PRCB); Notch сигнален
път (NOTCH1, NOTCH2); други сигнални пътища
(BRAF; CXCR4; MYD88); транскрипционни фактори
(ID3; TCF3; KLF2); фактори за запазване интегритета
на генома (ATM, TP53); епигенетични фактори (TET2,
EZH2, CREBBP, EP300); костимулаторни/TCR сигнални елементи (CD28, PLCG1); JAK-STAT сигнален път
(STAT3, STAT5B, JAK1, JAK3) и др.
Имунната дерегулация също играе съществена роля.
Автоимунните състояния, които засягат ~ 3% от общата популация, се свързват с около 2-37-кратно повишен риск от лимфом. Най-често асоциираните В-клетъчно-медиирани автоимунни заболявания включват
ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус,
синдром на Sjögren, а Т-клетъчно-медиираните заболявания, асоциирани с лимфомагенезата, включват
най-често целиакия и улцерозен колит (Фиг. 4.).
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Фиг. 4. Схематично представяне на процесите на развитие на лимфом при автоимунна стимулация
В допълнение към соматичните мутации и възпалението, ключова роля в лимфомагенезата има и туморната микросреда, която е динамична и интерактивна
поддържаща мрежа от имунни клетки, стромални
клетки (мезенхимни стромални клетки – MSC, асоциирани с лимфома макрофаги – LAMs, миелоидни
супресори – MDSCs, дендритни клетки), цитокини,
кръвоносни съдове и компоненти на извънклетъчния
матрикс. Факторите на микросредата имат принос към
предаването на трайни сигнали за туморна пролиферация, избягването от клетъчна смърт или от действието на супресори на растежа, както и към избягване на
имунологичния контрол.

ка и редукция на тегло. Характерно е кожното засягане
от Т-клетъчните лимфоми. Други възможни локализации са кости, ЦНС, бели дробове и т.н.

Нарушенията в Т-клетъчния имунитет представляват
допълнителен механизъм в развитието на лимфомите.
Наличие на абнормно активирани CD4+ Т-клетки могат да взаимодействат с трансформирала лимфоидна
клетка, когато са в близък контакт, като по този начин
благоприятстват растежа и оцеляването на малигнения клон. От друга страна, в случай на дефект на цитотоксичността на CD8+ Т-клетки, ефективното елиминиране на малигнените клетки е невъзможно, което
подпомага кумулирането на туморния обем.

Диагноза. Диагнозата изисква задължително морфологично и имунофенотипно изследване на ексцизионна биопсия на засегнат лимфен възел или друга
засегната тъкан. Тънкоиглена аспирационна биопсия
не се препоръчва. Подходът е аналогичен на този при
пациентите с HL. В случаите на костномозъчно ангажиране и/или левкемизация, микроскопското и флоуцитометрично изследване са основни за диагнозата, а
допълнителни генетични и молекулярни изследвания
се прилагат за дефиниране на някои от нозологиите.

Клинична картина. Лимфомите се изявяват с туморно засягане най-често на лимфните възли. В 75%
от пациентите първоначалната изява на заболяването е нодална, най-често цервикална и безболезнена.
Възможно е засягане на черния дроб и слезката. При
25% от пациентите заболяването може да има екстранодална изява. Гастроинтестиналният тракт е една от
най-честите локализации. Стомашният лимфом води
до симптоматика, сходна с тази на стомашния карцином, но с по-често срещани системни характеристики
(фебрилитет, изпотяване). Патогенетично свързаният
с Helicobacter pylori МАLТ лимфом на стомаха се повлиява благоприятно от антибиотична ерадикация, за
разлика от едроклетъчните лимфоми на стомаха. Засягането на орофаринкса може да причини възпалено
гърло, затруднено дишане. Лимфомите в чревния сегмент се проявяват с диария, повръщане, коремна бол-

След поставянето на диагнозата е необходимо установяване на евентуални конституционални „В-симптоми“ (чрез насочена анамнеза), оценка на общото
състояние, риска и степента на разпространеност на
заболяването.
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При около 25% от пациентите към диагнозата е налице
системна симптоматика, която включва фебрилитет,
загуба на тегло, сърбежи, нощни изпотявания. При
засягане на костния мозък и свързаните с това цитопении са възможни клинични симптоми на анемия,
кървене, инфекции. Дефектите в клетъчния имунитет,
свързани със заболяването, правят пациентите податливи на инфекции. Степента на изява на клиничните
симптоми варира в изключително широки граници.

Провеждат се клинико-лабораторни изследвания за
оценка на хемопоезата (ПКК, ДКК). Възможно е установяване на нормохромна, нормоцитна анемия или
левкоцитоза, в част от случаите за сметка на завишен
лимфоцитен или еозинофилен брой. Биопсията на
костен мозък дава обективна информация за хемопоезата, но понастоящем се приема, че може да не се провежда при негативна РЕТ/СТ и липса на цитопении.
Показателите на чернодробната и бъбречна функция
са съществен елемент при определяне на терапевтичната тактика. Нивата на LDH и β2-микроглобулин
са пропорционални на туморния обем. Разширените

вирусологични изследвания включват минимум HIV,
Anti-HCV, HBV, а в случаите на стомашен MALT лимфом е необходим тест за Helicobacter pylori. Изследвания за плазмен вискозитет и патологични протеини
(парапротеин) в серум и урина са показани при случаите с плазмоклетъчна характеристика на неоплазията. Лумбална пункция се осъществява при пациенти
с ангажиране на параназални синуси, тестиси, епидурално пространство, HIV лимфоми, при ангажиране
на > 2 екстранодални органа и в случаите, при които са
налице рискови фактори за ЦНС ангажиране. По показания може да се предприеме и плеврална пункция,
коремна пункция, перикардиоцентеза, като полученият материал се подлага на интегрирана морфологична
и имунофенотипна оценка, което значително повишава диагностичната информативност на изследванията.
Образните методи са задължителен компонент от първоначалното изследване. Необходимо е провеждане на
PЕТ/CТ или CТ с контраст на шия, корем и малък таз,
целта на които е обективна оценка на туморната генерализация. В специфични ситуации място има MRI
(напр. засягане на главен и гръбначен мозък).
При пациенти в младата възрастова група е необходима консултация със специалист по репродуктивна
медицина, криоконсервация на яйцеклетки, сперматозоиди или репродуктивни тъкани.
Оценка на риска. В допълнение към дефинирането на
прецизна нозологична категория, точното стадиране
на заболяването и оценката на риска са критично важни за избора на подходящо лечение при пациентите
с лимфоми. Подобно на HL, в случаите с нодална изява, се използва Lugano модификацията на Ann Arbor
стадиращата система за първично нодални лимфоми
(Табл. 3.), a при лимфомите с първично екстранодална
MALT – модифицирана стадираща система, при която се оценява дълбочината на ангажиране на мукозата, субмукозата, мускулатурата и серозата, инвазията
към съседни структури и засягане на регионални или

отдалечени лимфни структури. При лимфоидните неоплазии с левкемична изява, най-честа от които е хроничната лимфоцитна левкемия, се прилагат стадиращи системи като тези на Binet или K. Rai.
Оценката на риска, съобразно специфично разработени прогностични и/или стадиращи системи за отделни
нозологии, представлява допълнителна база, на която
се основават решенията за вида и обема на лечението.
За целите на прогнозиране на терапевтичния отговор,
предвиждане на рецидивите и преживяемостта при
агресивните лимфоми са разработени и модифицирани няколко скоринг системи за оценка на риска. В преrituximab ерата широко e използван Международният
прогностичен индекс (International Prognostic Index,
IPI), който категоризира пациентите в 4 рискови групи (нисък, нисък/междинен, междинен/висок и висок
риск) в зависимост от наличието на следните прогностични фактори: възраст > 60 години; ІІІ/ІV клиничен
стадий; ≥ 2 екстранодални локализации; ECOG ≥ 2;
повишено серумно ниво на LDH. Индексът е допълнително модифициран в така наречения „възрастово
адаптиран Международен прогностичен индекс“ (ageadjusted IPI). Той е приложим за пациенти ≤ 60-годишна възраст и състояние, което позволява прилагане на по-интензивна терапия. След въвеждането на
rituximab като стандарт в лечението, преживяемостта
значително се промени, което наложи преоценка на
използваната система в т.нар. „ревизиран Международен прогностичен индекс“ (Revised IPI), който обособява група с много добра прогноза, при която се
очаква 4-год. 94% PFS и 94% OS, с добра прогноза и,
съответно, 80% PFS и 79% OS, и с лоша прогноза и 53%
PFS и 55% OS. При пациенти с Т-клетъчни лимфоми
е приложима и модификацията “Prognostic Index for
PTCL-U” (PIT), единият от факторите в която е костномозъчната инфилтрация.
За различните нозологични категории са разработени
специфични прогностични калкулатори (Taбл. 5.).

Таблица 5. Прогностични скоринг системи за оценка на риска при лимфоми
Нозология

Прогностична скоринг система – линк към калкулатор:

Дифузен В-едроклетъчен
лимфом

Revised International Prognostic Index (R-IPI):

Хронична лимфоцитна левкемия

CLL-IPI (International Prognostic Index for Chronic Lymphocytic Leukemia):

Мантелно-клетъчен лимфом

MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index):

Фоликуларен
лимфом

FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) https://www.mdcalc.com/follicularlymphoma-international-prognostic-index-flipi

https://qxmd.com/calculate/calculator_64/diffuse-large-b-cell-lymphoma-prognosis-r-ipi

https://www.mdcalc.com/international-prognostic-index-chronic-lymphocytic-leukemia-cll-ipi

https://www.mdcalc.com/mantle-cell-lymphoma-international-prognostic-index-mipi

Groupe d’Etude des Lymphomes Folliculaire, GELF): https://www.mdcalc.com/groupe-detudedes-lymphomes-folliculaires-gelf-criteria
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Лечение. Лечението на лимфомите е съобразено с
типа на заболяването, стадия и оценката на риска при
конкретния пациент. Основните терапевтични средства, прилагани при неходжкинови лимфоми, включват най-общо моно- или комбинирана химиотерапия;
имунотерапия чрез използване на моноклонални антитела, насочени към малигнената популация или
микросредата; Т-клетки с химерни антигенни рецептори (CAR-T); малки молекули, които инхибират специфични сигнални пътища; високодозови режими с
трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
лъчелечение.
През 1995 г. Dan Longo предлага използването на някои термини като „индолентен“, „агресивен“ и „много
агресивен лимфом“, които се отнасят до естествения
клиничен ход на заболяването, независимо от отговора му към терапията. Въпреки че тези категории не
са включени в съвременната класификация на лимфоидните неоплазии, термините често се използват в
ежедневната практика. Определението „индолентен
лимфом“ се прилага за лимфоидни тумори – нодални,
екстранодални или дисеминирани левкемични форми, които се отличават с преживяемост, измерима в
години, независимо от прилагането на терапия. Парадоксално индолентните лимфоми са нелечими. „Агресивните лимфоми“ нарастват и се разпространяват
бързо и без лечение преживяемостта се измерва в месеци, а при „много агресивните“ – само седмици до няколко месеца. Въпреки това, както агресивните, така
и силно агресивните лимфоми са химиочувствителни
и често са лечими, като лечението следва да започне
веднага след поставяне на диагнозата.
Лечение на индолентни лимфоми. Tака наречените
индолентни лимфоми са хетерогенна група заболявания. Най-честите нозологични единици, отнесени към
тази група, включват фоликуларен лимфом, маргиналнозонов лимфом, дребноклетъчен лимфоцитен лимфом и други с редки локализации. Повечето пациенти
могат да очакват продължителност на живота, подобна на тази на общата популация, съответстваща по
пол и възраст, с изключение на тези, диагностицирани в млада възраст и тези, които демонстрират резистентност към първоначалното системно лечение, като
бързо прогресират или трансформират в агресивни
лимфоми. Въпреки високата си химиочувствителност,
индолентните лимфоми обикновено се считат за нелечими. От друга страна, значителна част от пациентите
могат да бъдат наблюдавани в продължение на години,
преди да е показано провеждане на лечение.
Подходът „наблюдение и изчакване“ (“watch & wait”)
може да се приложи при пациенти с индолентни лимфоми, при които лимфомът не причинява никакви
симптоми или проблеми с други органи, а туморният
обем е малък. Пациентите могат да имат добро качество на живот и очакваната 5-годишна преживяемост е
>80%, без да са изложени на токсичните ефекти на терапията, но следва да бъдат редовно и активно наблюдавани през 3-6 месеца. Лечението стартира при поява
на клинично значима симптоматика или когато про-
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ведените изследвания показват прогресия на заболяването.
Лечението на локализирани симптоматични лимфоми на практика е единствената клинична ситуация,
в която може да се очаква излекуване на индолентен
лимфом. Самостоятелното прилагане на ЛЛ може да
постигне пълен отговор (CR) в 90% от пациентите,
като рецидивите обичайно са извън облъченото поле.
Очакваната 10-годишна PFS e ≥ 50%. Рецидивите, ако
настъпят, са късни, а ≥ 60% от пациентите са живи на
10-тата година. Понастоящем, подобреното стадиране
с РЕТ/СТ, високочувствителните имунофенотипни и
молекулярни методи за изследване на костния мозък и
съвременното развитие на ЛЛ, свързано със значително намалена токсичност, представляват предпоставки
за още по-добри резултати. Съвременните парадигми
на лечението използват дефинитивно ЛЛ по типа
“ISRT” в обща доза 24 Gy в 12 фракции. Този подход
фокусира облъчването само върху рентгенологично
установимите области на лимфома, в резултат на което токсичните ефекти са доведени до минимум и има
съществени предимства пред “IFRT“. Не се наблюдават значими реакции в нормалните тъкани, нито завишена честота на вторични неоплазии. Проучвания на
самостоятелно приложено ЛЛ при локализиран фоликуларен лимфом показват значително по-добра 10-годишна преживяемост, свободна от заболяване (79%),
спрямо пациентите, оставени на наблюдение (66%), но
времето до поява на индикации за системна терапия
остава съпоставимо. Известен проблем представляват
пациентите с минимално костномозъчно ангажиране,
което може да бъде установено с високочувствителни
методи, при които времето до прогресия е доказано
по-кратко, но може да бъде значимо удължено посредством консолидация с rituximab след ЛЛ.
Лечението на авансирали индолентни лимфоми е
системно и следва да стартира при поява на симптоматика, висок туморен обем и/или сериозно органно
засягане. Индикациите за лечение включват: туморна
формация > 7 cм; засягане на ≥ 3 нодални области, всяка една от които ≥ 3 cм; спленомегалия под пъпната
хоризонтала; наличие на плеврален или перитонеален
излив; цитопении и/или > 5.109/l циркулиращи лимфомни клетки; клинично изявено oрганно засягане
(напр. бъбреци, черен дроб); белези на трансформация или бърза прогресия през предходните 3 месеца.
Терапевтичните схеми се основават на гръбнак от
анти-CD20 антитяло (rituximab – R; ofatumumab – O;
obinutuzumab – G). Анти-CD20 терапията се комбинира с химиотерапия, BCR инхибитор или имуномодулатор. Първото и най-широко прилагано
моноклонално антитяло rituximab в комбинация с
химиотерапия (R-bendamustine, R-cyclophosphamide,
doxorubicin, vincristine, methylprednisolone/CHOP,
R-cyclophosphamide, vincristine, prednisone/CVP) постига 73-79% 3-годишна PFS, oбщ терапевтичен отговор (ORR) в 91-97% и пълен отговор в 25-53% от
пациентите с индолентни лимфоми (фоликуларен,
мантелноклетъчен, маргиналнозонов, дребноклетъ-

чен лимфоцитен). Заместването му с нови поколения
анти-CD20 антитела (напр. obinutuzumab) в комбинираните имунохимиотерапевтични схеми значимо подобрява 3-год. PFS до 80% при фоликуларен лимфом.
Съпоставими резултати се постигат с комбинираното приложение на R-lenalidоmide – 77% 3-год. PFS и
48% пълен отговор. Лечението на лимфоплазмоцитния лимфом (макроглобулинемия на Waldenström) с
R-ibrutinib дава 92% ORR, 82% PFS и 94% OS на 30-ия
месец.
При индолентни лимфоми в авансирал стадий, ЛЛ
има ограничено, палиативно приложение. Предпочитание се дава на нискодозово облъчване (very low
doses RT, VLDRT) в 2 фракции по 2 Gy пред използването на стандартни дози на “ISRT”. След преоценка
на ефекта 2-3 месеца след ЛЛ е възможно реализиране
на допълнителни 4 Gy или ескалация до постигане на
пълна доза. VLDRT е с доказана ефективност и постигане на > 80% общ терапевтичен отговор и контрол
на лимфомни лезии, независимо от общия стадий
на заболяването, хистологичния субтип или броя на
предходните линии на системна терапия. Приложимо
е при пациенти с множественост на заболяването ±
костномозъчно ангажиране или при пациенти в незадоволително общо състояние.
Специфичните локализации (спленални, гастроинтестинални, кожни, левкемични и др.) предполагат
специфики в лечението. Откриването на геномни биомаркери вероятно също ще допринесе за избора на
най-подходяща терапия, напр. прилагане на таргетна
вместо химиотерапия при пациенти с TP53, NOTCH1
и SF3B1 мутации и др.
При рефрактерност или съмнение за рецидив е важно
да се изключи настъпила хистологична трансформация към по-агресивен лимфом, особено ако прогресията настъпи в рамките на първите 12–24 месеца
след предходната терапия. При пациенти, при които
са налице индикации за лечение, се предпочитат режими, различни от провежданата вече терапия, като
се очаква относително висока честота на постигане на
терапевтичен отговор – 85% за R-CHOP, 82% за BR и
78% за R-lenalidomide. При настъпване на множествени рецидиви е препоръчително включване в клинично
проучване или приложение на таргетни медикаменти:
(1) инхибитори на phosphatidylinositol 3-kinase delta
(PI3Kδ) – idelalisib, copanlisib и duvelisib, с които се очаква постигане на 50–60% общ терапевтичен отговор,
5-15% от които CR, и 10–12 месеца медианна PFS при
тежко претретирани пациенти с фоликуларен лимфом; (2) BTK инхибитори – ibrutinib, acalabrutinib and
zanabrutinib, които имат място в терапията на SLL, WM
и MZL, като рядко водят до CR, но повечето пациенти
постигат стабилно заболяване и 80% 2-годишна PFS;
(3) BCL-2 инхибитор – venetoclax, който демонстрира
висока ефективност при пациенти с CLL и MCL, но
изненадващо ниска активност при FL; (4) EZH2 инхибитор – tazemetostat, който постига обещаващи резултати при FL със 77% общ отговор и 14 месеца PFS
при EZH2mut пациенти и съответно 34% общ отговор

и 11 месеца PFS при EZH2wt; (5) конюгирани с медикаменти (ADC) и биспецифични (BiTE) антитела –
anti-CD79b ADC polatuzumab vedotin, CD3-CD20 BiTE
mosunetuzumab; anti-CD47 magrolimab (Hu5F9-G4).
Лечение на eдроклетъчни В-клетъчни лимфоми. Основната цел на лечението при едроклетъчните В-лимфоми е тотална ерадикация на патологичния клон и
постигане на пълен отговор. Терапевтичната стратегия се базира на прецизна хистологична диагноза,
подложена на експертна ревизия, имунофенотипна
характеристика, цитогенетичен и молекулярногенетичен анализ, комплексно и максимално точно стадиране, възраст, прогностичен индекс и осъществимост
на интензивно лечение. Основните методи на лечение
са (имуно)химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия,
трансплантация на хемопоетични стволови клетки. В
случаи с висок туморен товар е необходимо да бъдат
предприети мерки за избягване на тумор лизис синдром чрез прилагане на prednisone за няколко дни като
„предфазa“.
Лечението на новодиагностицирани едроклетъчни
В-лимфоми все още се основава на режима R-СНОР,
като общият брой цикли и добавянето на ЛЛ зависят
от стадия към диагнозата, обема на тумора и възрастта на пациента. Доказано е, че този подход може да
постигне трайни ремисии при приблизително 60% от
пациентите и многобройните усилия за подобряването му, в т.ч. чрез повишаване на плътността на дозата с 14-дневни цикли, използването на obinutuzumab
вместо rituximab или интензификация на терапията,
например, с дозово коригиран DA-EPOCH (etoposide,
prednisone, vincristine, cyclophosphamide и doxorubicin)
и др., като цяло не са показали значителни клинични
ползи до момента. Текущ стандарт при млади пациенти и пациенти между 60 и 80 години с нисък риск
(aaIPI = 0), без “bulky” формация, е провеждане на
6 курса R-CHOP, а при пациенти < 65-год. възраст и
наличие на “bulky” формация или нисък интермедиерен/висок риск (aaIPI = 1 или aaIPI ≥ 2) – 6 до 8 курса
на 14 или 21 дни, с последващо ЛЛ при остатъчна активност. Интензификация на лечението е възможна с
прилагане на 6 до 8 курса R-ACVBP (cyclophosphamide,
doxorubicin, vindesine, bleomycin, prednisone, filgrastim)
на 21 дни или R-DA-EPOCH на 14 или 21 дни, с последващо ЛЛ. Изборът на лечение при пациенти на възраст
> 80-годишна възраст изисква внимателна гериатрична оценка. Комбинацията на rituximab с редуцирана
химиотерапия, като R-miniCHOP, може да доведе до
пълна ремисия при пациенти в добро общо състояние.
При сърдечна дисфункция е уместно заместване на
doxorubicin с etoposide. Могат да се обсъждат и схеми
като R-CVP, R-GCVP (gemcitabine, cyclophosphamide,
vincristine, prednisone), а при определени случаи остава само възможността за палиативни грижи.
Лечението на рефрактерни или рецидивирали лимфоми представлява предизвикателство. Около 30% до
40% от пациентите, постигнали пълен терапевтичен
отговор от първа линия на лечение, неизбежно ще рецидивират, а 10% са първично рефрактерни. Рефрак-
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терното заболяване, както и появата на рецидив след
имунохимиотерапия с R-CHOP, е с лоша прогноза,
особено рецидиви, наблюдавани в рамките на 1 година
от лечението. Желателно е, когато е възможно, пациентите да бъдат насочвани към клинични проучвания.
При липса на подходящи клинични проучвания целта
на лечението трябва да бъде постигане на обективен
клиничен отговор посредством спасителни имунохимиотерапевтични режими, а при пациентите, отговорили на лечението – пристъпване към високодозова
консолидация c автоложна ТХСК. Намаляването на
туморния обем > 50%, а в идеалния случай – постигане
на пълен терапевтичен отговор (CR), е предпоставка
за добри резултати след трансплантацията. Препоръчваните спасяващи режими ± rituximab са DHAP, ICE,
ESHAP, MINE (ifosfamide, MESNA, etoposide), GemOx
(gemcitabine, oxaliplatin), VIHA (vinorelbin, ifosfamid,
MESNA, cytarabine, filgrastim). ЛЛ се препоръчва само
в някои случаи с ограничен напреднал стадий на заболяването.
Алогенната ТХСК обикновено се разглежда като алтернатива на автоложна ТХСК или се прилага след
неуспех на трансплантация. По данни на регистъра на
European Society for Blood and Marrow Transplantation,
преминалите алoгенна ТХСК след RIC (64%) или миелоаблативно кондициониране (36%) имат 3-год. OS
от, съответно, 28% и 54%. За съжаление, много от пациентите не отговарят на условията за алогенна ТХСК
поради рефрактерност, липса на подходящ алогенен
донор, по-висока възраст или кумулативна токсичност на предишна химиотерапия. Алoгенната трансплантация все пак остава опция при млади пациенти с
рефрактерно заболяване, ранен рецидив или рецидив
след aвтoложна ТХСК.
Пациентите, неподходящи за високодозова химиотерапия и трансплантация, подлежат на различни
химиотерапевтични режими ± rituximab, като CEPP
(cyclophosphamide, etoposide, procarbazine, prednisone),
CEOP (cyclophosphamide, vincristine, etoposide,
prednisone), DA-EPOCH, GemOx, Bendamustine,
GemVin (gemcitabine, vinorelbine), монотерапия с
pixantrone или rituximab.
Успоредно с по-доброто разбиране на хетерогенността на заболяването се полагат постоянни усилия за
усъвършенстване на лечението на рецидивиралите/
рефрактерни пациенти, особено в случаите, които
не подлежат на трансплантация или са имали реци-

див след трансплантация. Активно се проучват възможностите за прилагане на нови медикаменти като
lenalidomide, ibrutinib, bortezomib, инхибитори на
bromodomain extraterminal motif (BET), venetoclax,
fimepinostat (комбинация от инхибитор на histone
deacetylase и инхибитор на PI3K), “сheckpoint” инхибитори – pembrolizumab и nivolumab, самостоятелно или
в комбинация с моноклонални антитела или CAR-T,
нови антитела като рolatuzumab-vedotin (anti-CD79b
конюгиран с monomethyl auristatin E) и anti-CD19
blinatumomab.
CAR-T-клетъчните терапии показват обещаващи
резултати дори при пациенти с химиорефрактерен
лимфом и предоставят нова възможност за пациенти,
които нямат адекватни алтернативи на лечение. Технологията се основава на ex vivo генетично манипулиране на Т-клетки чрез методите на генното инженерство,
така че в допълнение към техния естествен Т-клетъчен
рецептор (TCR) да експресират химерен антигенен рецептор (CAR). За разлика от TCRs, CARs позволяват
високо специфично таргетиране на антигена по МНС
(major histocompatibility complex) като независим механизъм, противодействайки на механизмите за избягване на неоплазията от имунологичния отговор.
CAR обикновено се състои от придаващ специфичност извънклетъчен едноверижен вариабилен антитялов фрагмент (scFv), трансмембранен домейн, един
или повече вътреклетъчни костимулиращи домейни
(например CD28 или 4-1BB (CD137)) и TCR домейн
(CD3 z). Дизайнът на CAR се е развил с годините, за
да подобри ефикасността и безопасността на технологията (Табл. 6.). През 2017 год. Агенцията за контрол
на храните и лекарствата на САЩ (Food and Drug
Administration, FDA) одобри axicabtagene ciloleucel
(KTE-C19) (Yescarta, Kite Pharma, Gilead) за лечение на
възрастни пациенти с дифузен В-едроклетъчен лимфом и първичен медиастинален В-клетъчен лимфом,
рефрактерен/рецидивирал (R/R) след 2 или повече
системни линии на терапия, а през 2018 год. – и втори CAR-T-клетъчен продукт, насочен също към CD19,
tisagenlecleucel (Kymriah, Novartis). Впоследствие, през
2018 год. и двата продукта получават разрешение
от Европейската агенция по лекарствата (European
Medicines Agency, EMA). Пациентите, постигнали CR
на 3-тия месец след CAR-T терапия, имат 80% до 90%
вероятност да запазят този отговор и до 40% от пациентите с PR могат да се подобрят до CR във времето.

Taблица 6. CAR-T при дифузни В-едроклетъчни лимфоми
CAR-T

Нозологии

Терапевтичен отговор

Преживяемост

Tisagenlecleucel

DLBCL

ORR – 52%

12-мес. PFS – 65%

CR – 40%

12-мес. OS – 49%

DLBCL,

ORR – 82%

12-мес. PFS – 73%

tFL, PMBCL

CR – 54%

12-мес. OS – 51-65%

Axicabtagene ciloleucel
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Lisocabtagene maraleucel

DLBCL,

ORR – 80%

12-мес. PFS% – не е съобщена

tFL

CR – 59%

12-мес. OS% – не е съобщена

Съкращения: CR – пълен терапевтичен отговор; DLBCL – дифузен В-едроклетъчен лимфом; ORR – честота на
общ терапевтичен отговор; OS – обща преживяемост; PFS – преживяемост, свободна от прогресия; PMBCL – първичен медиастинален В-клетъчен лимфом; tFL – трансформирал фоликуларен лимфом.
Лечението при ЦНС ангажиране, в зависимост от типа на засягане, включва системно приложение на 3 g/m2
methotrexate на ден 15 от 21-дневен R-CHOP при паренхимни лезии, а при лептоменингеално засягане – интратекални апликации с methotrexate/cytarabine и/или системно приложение на methotrexate в доза 3-3.5 g/m2. При
пациенти, при които са налице > 4 показателя от прогностичния модел за оценка на риска от ЦНС ангажиране, се
налага провеждане на ЦНС профилактика с methotrexate.
Лечение на периферни T-клетъчни лимфоми. Проспективните клинични проучвания обикновено включват периферните Т-клетъчни лимфоми (PTCL), заедно с агресивните В-клетъчни лимфоми, и поради относително малкия им дял, анализите върху ефикасността на схемите на химиотерапия при тях са ограничени. Периферните
Т-клетъчни лимфоми са хетерогенна група лимфоми, които често са свързани с лоша прогноза. В продължение
на много десетилетия стандартният подход включва схеми, базирани на CHOP, но е добре известно, че резултатите по отношение на преживяемостта са незадоволителни, особено в сравнение с В-клетъчните лимфоми (Фиг.
5.). Подобрените диагностични техники и използване на молекулярногенетични данни за допълнително прецизиране на диагностиката и субтипизирането, разработването на нови терапевтични агенти, подобрените методи
за мониторинг, като РЕТ/СТ и др., притежават определен потенциал да подобрят значително резултатите в тази
нозологична група.
Въпреки че голям брой пациенти с нодални PTCL са химиочувствителни, продължителността на терапевтичния
отговор често е кратка и рецидивите са чести. Към момента няма утвърден стандарт за лечение на рецидивирали/
рефрактерни пациенти, с изключение на CD30(+) анапластни едроклетъчни лимфоми (ALCL), при които, независимо от ALK експресията, се прилага конюгираното анти-CD30 антитяло brentuximab vedotin (BV) и може да
се постигне 86% ORR и 57% CR със средна продължителност на отговора от 12,6 месеца дори при силно претретирани пациенти.

Фиг. 5. Първа линия на лечение на Т-клетъчните лимфоми според препоръките на European Society of Medical
Oncology (ESMO)
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Съкращения: PTCL-NOS – периферен Т-клетъчен лимфом, неуточнен по друг начин; AITL – ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом; ALCL – анапластен едроклетъчен лимфом положителен за anaplastic lymphoma kinase;
ALK – anaplastic lymphoma kinase; EATL – Т-клетъчен лимфом, асоцииран с ентеропатия; HSTCL – хепатоспленален Т-клетъчен лимфом; ENKTCL – екстранодален NK/T-клетъчен лимфом; CHOEP – cyclophosphamide,
hydroxydaunorubicin, vincristine, etoposide, prednisone; CHOP – cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin, vincristine,
prednisone; IVE/MTX – ifosfamide, vincristine, etoposide/methotrexate; ICE – ifosphamide, etoposide, and carboplatin;
IVAC – ifosphamide, cytarabine, etoposide; PR – частичен отговор; CR – пълен отговор; allo – алогенна; auto – автоложна; ТХСК – трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Оценка на терапевтичния отговор. Като цяло при
нодалните лимфоми се използват LUGANO критериите (Табл. 3.). След приключване на лечението на всеки
3 месеца през първите две години и на 6 месеца през
третата година следва преглед (oценка на лимфаденомегалия, спленомегалия, бледност и др.), ПКК с мануална ДКК и биохимия (в т.ч. LDH, β2-microglobulin).
Препоръчителните образни изследвания за междинна
оценка след 4-ти курс и след приключване на пълния
обем лечение включват PET-CТ, базиран на визуална
оценка по критериите на Deauville, а при невъзможност или по преценка – СТ с контраст. В последствие
СТ се провежда веднъж годишно или при наличие на
основателни клинични индикации.
При левкемизирали форми преценката се основава
предимно на проследяване на хематологичните показатели и нивата на остатъчна болест в периферната
кръв и костния мозък, които се определят микроскопски и имунофенотипно чрез ≥ 4-цветна флоyцитометрия или имунохистохимия, оценка на лимфоидните
органи (лимфни възли, слезка и др.). Разработени са
специфични дефиниции за пълен и частичен отговор,
стабилно заболяване и прогресия за някои специфични нозологични категории, като напр. хроничната
лимфоцитна левкемия, трихолевкемията, екстранодалните лимфоми.
Лъчелечение при неходжкинови лимфоми. Лъчелечението играе разнообразна и съществена роля в съвременното лечение на неходжкиновите лимфоми. На
практика ЛЛ остава единственото най-мощно монотерапевтично средство както при агресивни, така и при
индолентни подтипове. През последното десетилетие е
налице значителен напредък в радиационната онкология, което прави съвременното ЛЛ значително по-безопасно и по-конформално. Въпреки този напредък и
наличието на убедителни доказателства в подкрепа на
ролята на ЛЛ, практическото му приложение намалява. До голяма степен това се дължи на предоверяване
във възможностите на лекарственото лечение и слаба
комуникация между екипите в рамките на мултидисциплинарния подход в лечението на лимфомите.
Обобщено, най-честите сценарии за включване на ЛЛ
в цялостната терапевтична схема са: комбинирана лекарствена и лъчетерапия при пациенти с локализирани агресивни лимфоми в начален стадий; прилагане
на ЛЛ като консолидираща терапия при авансирали
агресивни лимфоми в напреднал стадий; спасително
ЛЛ при рецидивиращи/рефрактерни лимфоми в епохата на новите клетъчни терапии; нови стратегии за
лечение на индолентните лимфоми и палиативно ЛЛ.
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Настоящ стандарт за ЛЛ при пациенти с лимфоми е
прилагането на “ISRT”, независимо от източника на йонизиращо лъчение – фотони, електрони или протони.
Новите пo-cъвършени технологии имат значителни и
клинично значими предимства. Позволяват намаляване на дозата в критичните органи (OARs) – сърце, бели
дробове, бъбреци, черен дроб, гръбначен мозък, хранопровод, костен мозък, гърди, стомах, мускули/меки
тъкани, слюнчените жлези, с което се намалява рискът
от късна токсичност в нормалните тъкани, като същевременно се осъществява основната цел за локален
туморен контрол. Постигането на силно конформално
разпределение на дозата е особено важно за пациенти,
които се лекуват с дефинитивни режими и при които се очаква значителна продължителност на живота
след терапията. Това става възможно чрез използване на IMRT/VMAT (Intensity modulated radiotherapy/
Volumetric modulated arc radiotherapy), протонна терапия, техника на облъчване в условия на дълбоко вдишване или с контрол на дишането, образно ръководено
ЛЛ (image-guided radio therapy, IGRT).
От особено значение е използването на техники на облъчване в условия на дълбоко вдишване или с контрол
на дишането при медиастинални или абдоминални
локализации, които доказано водят до намаляване на
дозата в сърцето и белите дробове. По подобен начин,
при лимфоми с абдоминална локализация, използването на техники с контрол на движенията може да
постигне намаляване на облъчването на черния дроб
и бъбреците. Предимствата на тези техники включват
строго конформални дози и стръмни градиенти в близост до нормалните тъкани. По тази причина определянето на терапевтичния таргет и верификацията на
лечението изискват много внимателно проследяване,
за да се избегне рискът от изместване на тумора от
обема на облъчване, което ще доведе до намаляване
на туморния контрол. В тази връзка е препоръчително
използването на образно ръководене на ЛЛ.
При пациенти с ранен стадий на идолентен неходжкинов лимфом, подлежащ само на ЛЛ, CTV включва всички доказани локализации плюс достатъчен обем, за да
обхване потенциално субклинично засягане по съседство. GTV включва PET-СТ(+) лимфни възли и трябва
да бъде разширен, за да включи близките уголемени
или суспектни лимфни възли, особено ако болестта
се отличава с ниска степен на натрупване на изотопа.
Така CTV включва GTV, като се обмисля включването
на съседни видими възли, дори ако не са увеличени. За
места в близост до чувствителни структури, като напр.
слюнчени жлези или млечни жлези при по-млади па-

циенти, разширяването на CTV следва да е минимално
с оглед намаляване на риска от късни ефекти. Въпреки
че понастоящем ЛЛ по типа на “IFRT” не би трябвало
да се използва рутинно, по-големи обеми могат да се
вземат предвид в случаите, в които образната диагностика не е оптимална. Препоръчват се дози 24-30 Gy.
При дифузен В-едроклетъчен лимфом след проведено
медикаментозно лечение, CTV може най-точно да се
ограничи до местата на заболяването, доказани при
диагностицирането, тъй като се приема, че е много
вероятно системната терапия да контролира в една
или друга степен евентуално субклинично заболяване. За пациенти, постигнали пълен метаболитен отговор (CR) след химиотерапията, CTV включва местата
на първоначално ангажираните лимфни възли, в т.ч.
тези, които са нормализирали размерите си след системната терапия. Съседните първоначално суспектни
възли също трябва да бъдат включени в CTV. В краниокаудална посока CTV отразява първоначалния
размер на инфилтрацията, но в аксиалната равнина
CTV следва да се коригира до редукцията на тумора с
цел да се избегне ненужно облъчване на първоначално
изместените встрани неангажирани нормални тъкани. Ако лимфомът инфилтрира съседен орган, първоначално инфилтрираният обем на тъканта трябва да
бъде включен в CTV, като се вземат предвид евентуалните последици на по-големия обем по отношение на
потенциалната токсичност. При пациенти, които не са
постигнали пълен РЕТ/СТ отговор, остатъчната метаболитно активна лезия се приема за т.нар. “postchemo”
GTV. Ако тази лезия се визуализира в рамките на
по-голяма PET-СТ(-)-отр. маса, то цялата маса, визуализирана на CT, се включва в CTV заедно с първоначално засегнатите места.
Препоръчителната доза при постигната РЕТ/СТ(-) CR
е 30-36 Gy, като в процес на проучвания са и по-ниски
дози. При пациенти с нисък риск и ограничен стадий,
персистирането на малки РЕТ/СТ(+) лезии след 2-4
курса системна терапия следва да получат поне 36-40
Gy. Дозата при PET-СТ(+) резидуални лезии при пациенти с авансирал лимфом с висок риск следва да бъде
36-50 Gy.
Лъчелечението при първично екстранодални лимфоми
обикновено обхваща целия засегнат орган, тъй като
заболяването често има инфилтриращ или мултифокален характер. GTV включва PET-СТ(+) лезии и PETСТ(+) съседни или регионални лимфни възли. Поради
ниската степен на натрупване на радиоактивния изотоп при РЕТ/СТ изследването на маргиналнозоновите
лимфоми за определяне на GTV е много важна информацията от СТ, MRI, ултразвукови и ендоскопски изследвания. CTV обикновено включва целия засегнат
орган, например, при стомашен MZL се облъчва целият стомах; но при MZL на конюнктивата се облъчва
цялата конюнктивална торбичка, без да е необходимо
да се облъчва цялата орбита. Тогава, когато облъчването на цели органи не е осъществимо или потенциално е силно токсично (напр. бели дробове, кожа, гърда
при млади жени), решенията се вземат за всеки един

отделен случай, като се обмисля възможността за частично облъчване на съответния орган.
Стандартните дози на ЛЛ при MZL са 24-30 Gy, като
24 Gy обикновено се използват за чувствителни места (напр. орбита). Доза от 4 Gy може да осигури траен
локален контрол при около две трети от пациентите.
На тази база, стратегията за прилагане на много ниска
доза и запазване на по-високи дози за пациенти, които не постигат CR, представлява привлекателен, ниско
токсичен подход, подходящ за чувствителни анатомични места, по-възрастни пациенти или при висок
риск от токсичност. Екстранодалните дифузни В-едроклетъчни лимфоми се облъчват с дози от 30-36 Gy.
Лъчелечението на периферни Т-клетъчни лимфоми
обикновено изисква прилагане на по-високи дози.
Консолидацията чрез ЛЛ след постигната CR се осъществява с дози от 30–36 Gy, а допълнителното облъчване при PR – 40-50 Gy. При ЛЛ като самостоятелен терапевтичен подход при новодиагностицирани
NK/T-клетъчни лимфоми или рецидивирали периферни Т-клетъчни лимфоми при пациенти, които не
могат да понесат системна химиотерапия, се прилагат
дози между 40-56 Gy. Палиативните схеми включват
20-36 Gy в 5-18 фракции.
Лъчелечението при рецидивирали/рефрактерни лимфоми е съществен компонент от спасителната терапия, който търпи развитие в цялостния клиничен
комплекс. Във времето на новите биологични и имунологични терапии, ЛЛ може да осъществи дефинитивен локален контрол в определени ситуации, но също
така приема нови роли като напр. на свързваща терапия (“bridge”), включително към CAR-T терапия, или
като „имуностимулант“ за новите имунотерапии. Спасителното ЛЛ може да бъде и единствена възможност
за повлияване на ограничени рецидиви при пациенти,
които не могат да понесат агресивна системна терапия.
Всеки един клиничен случай изисква вземане на внимателно обмислени решения от мултидисциплинарен
екип, съобразени с индивидуалните особености – статус на пациента, хистологични и биологични характеристики на рецидива, стадий на заболяването, поредност и време на настъпване.
ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НЕОПЛАЗИИ.
КЛЕТЪЧЕН МИЕЛОМ

ПЛАЗМО-

Определение. Терминология и класификация. Плазмоклетъчните неоплазии настъпват в резултат на
клонална експанзия на терминално диференцирани
В-клетки, секретиращи имуноглобулини, които обикновено произвеждат структурно хомогенен моноклонален имуноглобулин, наречен М-протеин, или имуноглобулинови фрагменти.
Категорията на плазмоклетъчните неоплазии включва
спектър от клинични варианти: не-IgM моноклоналната гамапатия с неопределено значение (MGUS); плазмоклетъчния миелом и вариантите му: асимптомен
(тлеещ) миелом, несекретиращ миелом, плазмоклетъчна левкемия; плазмоцитом, в т.ч. солитарен плаз-
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моцитом на костта и екстраосален (екстрамедуларен)
плазмоцитом; заболявания с отлагане на моноклонални имуноглобулини (амилоидоза, системно отлагане
на леки и тежки вериги); плазмоклетъчни неоплазии
с асоцииран паранеопластичен синдром (остеосклеротичен миелом – POEMS синдром и TEMPI синдром).
Най-честият представител на категорията е плазмоклетъчният, или т.нар. „мултиплен миелом“, който
представлява мултифокална неопластична пролиферация на плазмоцити в костния мозък и наличие на
моноклонални имуноглобулини или фрагменти от тях
в серума и/или урината. Ангажира предимно костите
и води до засягане на бъбречната функция или други
органни увреди. Обхваща широк клиничен спектър от
асимптомни до агресивни форми и нарушения, които
се дължат на отлагането на абнормни имуноглобулинови вериги в тъканите.
Епидемиология. Етиология. Патогенеза. Mултипленият миелом е едно от най-честите малигнени хематологични заболявания при възрастните. Представлява около 15-20% от малигнените хемопатии, като
средната възраст към диагнозата е 65 год., а 75% от
пациентите са над 70-годишна възраст. Съотношението мъже:жени е средно 1.5:1. Годишната заболеваемост
се оценява средно на 4-6/100 000 население, която с
напредване на възрастта нараства и при пациенти над
75 год. достига до 30-35/100 000. В глобален мащаб се
очаква честотата на мултипления миелом да се увеличи с около 30% през следващите 10 години. Честотата обикновено е по-висока в по-развитите страни и е
особено ниска в Азия.
Етиологията на миелома все още остава слабо разбрана. Заболяването е многофакторно и са известни голям
брой рискови фактори. Налице са данни за 2-4 пъти
повишен фамилен риск и предполагаем автозомно-доминиращ начин на генетично предаване, вероятно изявяващ се при определени влияния на околната среда. Някои професии и индустрии, като напр. работа с
машини, текстилна и хранително-вкусова промишленост, печатарство, почистване, фризьорски услуги, земеделие и др. са свързани с по-висок риск. Все повече
доказателства има за връзка с професионалната експозиция на потенциални или потвърдени канцерогени като хербициди и пестициди, широко използвания
разтворител дихлорометан и др. Особено внимание
през последните години се отделя на факторите, свързани с начина на живот. Наднорменото тегло и диабет
тип 2 се асоциират от една страна с 1.3 пъти по-висок
относителен риск, а от друга – с по-неблагоприятни
терапевтични резултати и преживяемост. Не е доказана ролята на инфекциозни агенти и медикаменти, но
е известно, че имунодефицитът може да играе роля в
развитието на миелома. Редица автоимунни заболявания, като анкилозиращ спондилит, системна склероза,
имунна тромбоцитопения пурпура, заболявания на
щитовидната жлеза и др. също са свързани с по-висок
риск от миелом. Интерес представлява фактът, че при
> 8% от пациентите с миелом има данни за предшестващо или съпътстващо злокачествено заболяване.
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Плазмоклетъчният миелом произхожда от дълго живееща паметова В-клетка, преминала през герминативния център на лимфния фоликул и претърпяла
малигнена трансформация, която се характеризира с
наличие на соматични хипермутации в гените, кодиращи имуноглобулините (Ig). За разгръщане на малигнения ѝ потенциал са отговорни поредица от мутационни събития. Две основни категории генетични
аберации играят ключова роля. Първо, при приблизително половината от пациентите е налице хипердиплоидия, засягаща по правило нечетни хромозоми, в
т.ч. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 и 21. Вторият тип иницииращи
генетични събития, които са взаимно изключващи се
с хипердиплоидията, включва транслокации на IgH
локуса, в резултат на които настъпва транспозиция
на промоторите на редица онкогени до регулаторните елементи (енхансерите) на Ig ген, което води до
дисрегулация и свръхекспресия на партниращите
гени, най-често 11q13 (CCND1), 6p21 (CCND3), 4p16
(FGFR3 и MMSET), 16q23 (C-MAF), и 20q11 (MAF-B).
След настъпване на трансформиращото събитие,
плазмобластите започват да експресират различни
адхезионни молекули, напускат герминативния център, навлизат в циркулацията и се поселват в костния
мозък. Взаимодействията между трансформираните
плазмоцити и костномозъчната микросреда допълнително водят до абнормна продукция и обмен на цитокини, които са отговорни за растежа, оцеляването, лекарствената резистентност и миграцията на миеломните клетки, активиране на ангиогенезата и т.н.
В допълнение към първичните генетични събития,
развитието на миелома обикновено се придружава и
от други хромозомни нарушения – del(13q), amp(1q),
del(1р). По-нататъшната прогресия на заболяването е
свързана с допълнителни нарушения на c-MYC гена;
комплексни вторични транслокации, активиращи онкогенна експресия; del(17р) и засягане на TP53; нарушена NF-κB или Ras сигнализация.
Клинична картина. Симптоматичният плазмоклетъчен миелом се характеризира с наличието на констелация, наречена CRAB (hypercalcemia, renal insufficiency,
anemia, bone lesions), М-компонент и наличие на клонални костномозъчни плазмоцити. Най-често заболяването се проявява с болки по костите, неврологична
коренчева симтоматика, оплаквания, сходни с тези
при дископатия, спонтанни фрактури, протрахирани
инфекции, неясна анемия в комбинация с трицифрена
СУЕ, „необяснимо“ възникнала азотемия. Пациентите
могат да съобщават за изпотяване, отпадналост, отслабване, хеморагична диатеза. Често симптоматиката
се интерпретира изолирано, поради което правилната диагноза закъснява. Към момента на поставянето
на диагнозата 60-70% от пациентите са в ІІІ клиничен
стадий.
Костните поражения са честа проява на миелома.
Костната болка е обичаен повод за диагностициране
на миелом и над 70% от всички пациенти имат ≥ две
костни лезии, честотата на които нараства с напредва-

не на заболяването, въпреки лечение с бисфосфонати.
Характерни са остеолитичните огнища и спонтанните
или лесно провокирани фрактури в резултат от въздействието на остеолитични цитокини (OAF; TGF-b;
IL-1a; IL-1b; IL-6; PTH-rP; VitD; HGF). Рентгенологичният образ е характерен (тип „проядено от молец“)
– липсва периостална реакция и регенераторен вал
поради неадекватна остеобластна функция. Засягат се
плоските кости: череп, тазов пръстен, гръбначен стълб,
ребра, раменна кост, стернум, клавикула. Осалгията
трудно се повлиява от аналгетици, ограничава физическата и двигателна активност на болните и влошава
качеството им на живот. Болките в лумбалната област
често са съпроводени с коренчева симптоматика.
Хиперкалциeмия се наблюдава при около 30% от болните и може да се задълбочи с напредването на клиничния стадий. Клинично протича с полиурия, дехидратация, гадене, повръщане, слабост, сънливост,
апатия.
Нарушенията в бъбречната функция се установяват в
над 70% от пациентите, при 15-25% могат да са началната изява на миелома, а при над 12% – да са причина
за необходимост от диализа. Въвличането на бъбреците най-често протича в следната последователност:
протеинурия (лековерижна) – тубуларни дисфункции
– остра или хронична бъбречна недостатъчност. Причините за нарушената бъбречна функция включват хиперкалцемията, честите инфекции, отлагане на парапротеин/леки вериги, пикочна киселина или амилоид.
Пациентите с миелом са изложени на 7-10 пъти по-висок риск от бактериални и вирусни инфекции, особено
през първата година от диагнозата. Това се дължи на
сериозни нарушения на имунния отговор поради гранулоцитопения, супресия на нормалните Ig (имунопареза), нарушена активност на комплемента, понижено
съотношение CD4/CD8, дефекти в антитяло-продуциращите и дендритните клетки.
Възможни са различни периферни и централни неврологични усложнения. Периферната полиневропатия може да се дължи на плазмоклетъчна инфилтрация или обхващане на нервите и техните коренчета от
леки вериги или амилоид. Проявява се с разнообразни
сензомоторни нарушения: локални коренчеви болки,
парестезии, хипестезии, отслабени рефлекси, парези.
Възможно е развитие на енцефалопатия по сходни
механизми, както и поради променена реология с хипервискозитет. Едно от най-сериозните усложнения
може да бъде настъпване на екстрадурална компресия
на гръбначния мозък и периферните нерви от плазмоклетъчни инифилтрати или костни фрагменти с класически проявен синдром cauda-equina, който спешно
следва да се уточни чрез СТ и/или MRI и да бъде предприета неотложна хирургическа декомпресия.
Aнемия се диагностицира при 40-60% от пациентите
с миелом, често още в началото. Патогенезата е разнообразна, в т.ч. недостатъчна продукция на еритропоетин, както и намален брой еритроидни прогенитори в
костния мозък. В около 15% от пациентите се установяват тромбоцитопения, нарушена тромбоцитна адхе-

зия и агрегация, изолирани или комбинирани коагулационни отклонения.
Диагноза. Диагнозата мултиплен миелом се приема
при наличие на ≥ 10% клонални плазмоцити в костния
мозък или доказано с биопсия костно или ектрамедуларно засягане от плазмоцитом и ≥ 1 от следните критерии (Табл. 7.):
1. Доказателства за органно увреждане (CRAB): (С)
хиперкалциемия: серумен калций с > 0.25 mmol/l над
горната референтна граница или > 2.75 mmol/l; (R) бъбречна недостатъчност: креатининов клирънс < 40 ml/
min или серумен креатинин > 177 μmol/l; (A) анемия:
хемоглобин стойност с > 20 g/l под долната граница на
нормата или стойности на хемоглобина < 100 g/l; (B)
костни лезии: ≥ 1 остеолитични лезии, доказани със
скелетна рентгенография, СТ или PET/CT.
2. Един или повече от следните биомаркери за миелом
(myeloma defining events, MDE): ≥ 60% клонални плазмоцити в костния мозък и/или κ/λ съотношение ≥ 100
(моноклонална спрямо хетерогенната лека верига) или
абсолютна стойност на моноклоналната лека верига >
100 mg/l и/или > 1 фокална лезия с размери ≥ 5 мм,
установени чрез MRI.
В тази връзка, задължителните изследвания за поставяне на диагнозата включват освен анамнеза и физикален статус, подробни хематологични и биохимични
изследвания (ПКК с ДКК, креатинин, калций, общ
белтък, албумин, количествено Ig, LDH, β2-микроглобулин, количествo белтък в урината), микроскопско
изследване на костен мозък (аспират и/или биопсия)
и/или тъканна или костна биопсия (при солитарните и екстрамедуларни форми) за идентифициране на
плазмоклетъчна инфилтрация, абнормният фенотип
на която следва да се потвърди чрез имунохистохимия или флоуцитометрия. Доказването и характеризирането на М-протеина включват електрофореза и
имунофиксация на серум и урина, определяне на количество свободни леки вериги (FLC) в серум и урина
и κ:λ съотношение в серума. Съгласно препоръките
на Eвропейската хематологична асоциация и Европейското дружество по медицинска онкология (EHAESMO, 2021 год.), флоуцитометрията и/или NGS за
доказване на клоналност, както и цитогенетичните
изследвания – кариотипизация и флуоресцентна in
situ хибридизация (FISH) на del 17p, t(4;14), t(14;16),
amp(1q)/gain(1q) и t(11;14), също са задължителни
към диагнозата. Образните рентгенологични методи
(рентгенография на плоски кости, СТ в зоните на интерес или СТ на цяло тяло с ниска резолюция, РЕТ/
СТ; MRI, костна или костномозъчна сцинтиграфия,
минерален костен статус чрез DEXA дензитометрия)
са насочени към оценка на костната система и евентуално екстрамедуларно ангажиране. EHA-ESMO препоръките от 2021 год. извеждат на първо място като задължителна целотелесната нискодозова компютърна
томография (WBLD-CT, whole-body low-dose computed
tomography), а в случай, че тя е негативна или не може
да бъде осъществена РЕТ/СТ, задължително следва да
се проведе целотелесно MRI изследване.
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Таблица 7. Диагностични критерии за плазмоклетъчен миелом (СЗО, 2017)
Категория

Диагностични критерии

MGUS

< 10% клонални плазмоцити в костния мозък И

Липсват CRAB и MDE критерии

< 30 g/L М-протеин в серума
Асимптоматичен
миелом

10-60% клонални плазмоцити в костния мозък И

Симптоматичен
миелом

≥ 10% клонални плазмоцити в костния мозък И /
ИЛИ

≥ 30 g/L М-протеин в серума или ≥ 500 mg/24h в
урината
≥1 CRAB и/или MDE критерий

екстрамедуларен плазмоцитом
Оценка на риска. При плазмоклетъчния миелом са апробирани няколко стадиращи системи. Общоприета е системата на Durie Salmon (1975 год.) (Табл. 8.).
Таблица 8. Durie&Salmon cтадийна система (DSS)
I клиничен стадий

II клиничен стадий

III клиничен стадий

(туморна маса < 0,6.1012/m2)

(туморна маса 0,6-1,2.1012/m2)

(туморна маса >1,2.1012/m2)

Наличие на всички от изброените
критерии:
- хемоглобин > 100 g/l;
- нисък М-градиент: IgG < 50 g/l,
IgA < 30 g/l;

Наличие на един или повече от изброените критерии:
Междинни критерии между I и II
стадии.

- хемоглобин < 85 g/l;
- М-градиент: IgG>70 g/l , IgA> 50
g/l;

- BJ протеинурия < 4 g/24h;

- BJ протеинурия >12 /24h;

- серумен калций в норма;

- серумен калций>3 mmol/ l;

- 0-1 остеолитични огнища.

- множествени остеолизи.

Подстадий А – креатинин < 2mg/dl Подстадий В – креатинин > 2 mg/dl
На базата на серумните нива на β2–микроглобулина и албумина е разработена друга международна система за
прогностична оценка и категоризиране на пациентите в три основни стадия с различна степен на риска (ISS). С
утвърждаване на значението на цитогенетиката в практиката се разработва и ревизирана версия (ISS-R) (Табл. 9.).
Таблица 9. Международна стадийна система
І Клиничен стадий

ІІ Клиничен стадий

ІII Клиничен стадий

Mеждународна стадийна система (International Staging System, ISS)
β2-микроглобулин < 3,5 mg/dl

β2-микроглобулин

Серумен албумин > 3,5 g/dl

3,5 – 5,5 mg/dl

β2-микроглобулин > 5,5 mg/dl

Ревизирана международна стадийна система (Revised International Staging System, ISS-R)
ISS-I;
стандартен цитогенетичен риск
при изследване с iFISH, т.е. липса
на t(4;14), t(14;16) и del 17p;
нормални стойности на LDH.

Не отговаря на критериите на ISSза I KC или III KC

ISS-III и наличие на поне един от
следните критерии:
висок цитогенетичен риск при изследване с iFISH, т.е. наличие на
t(4;14), t(14;16) или del 17p
или
повишени стойности на LDH над
референтните граници.
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В допълнение, като прогностично неблагоприятни
фактори се разглеждат възраст > 70 години и наличието на коморбидност (кардиологична, дихателна, бъбречна); ЕCOG 3-4; тромбоцити < 50.109/l; абнормна бъбречна функция (креатинин > 400μmol/l); CRP > 15mg/
ml; плазмобластна морфология с неблагоприятна цитогенетика; наличие на циркулиращи плазмоцити в
кръвта и/или множествено ектрамедуларно (мекотъканно) засягане.
Лечение. Активно притивомиеломно лечение се започва при наличие на диагностични критерии за
CRAB или MDE критерии за симптоматичен миелом.
За пациентите с асимптоматичен (smouldering, SMM)
миелом препоръчителният подход все още остава
‘watch & wait’.
Първа линия на лечение при новодиагностицирани
пациенти. Решенията относно първоначалната терапевтична стратегия при новодиагностицирани пациенти задължително включва оценка на възможността
за осъществяване на автоложна ТХСК, риск-стратификация в зависимост от генетичните характеристики и оценка на съпътстващите заболявания във всеки
конкретен случай.
Лечението на пациенти, подходящи за трансплантация на хемопоетични стволови клетки (възраст ≤ 70
години, без сериозна коморбидност) включва индукционно лечение, последвано от високодозова химиотерапия с автоложна ТХСК и поддържащо лечение с
lenalidomide (Фиг. 6.).
Препоръчителните индукционни режими включват
комбинации от 2 или 3 медикамента с имуномодулатор lenalidomide, които в клинични проучвания демонстрират постигане на значимо по-чест и по-дълбок
терапевтичен отговор, подобрена PFS и OS. Широко
прилагани са базираните на bortesomib комбинации,
като с най-добър профил полза-риск е VRd (bortezomib
(Velcade), lenalidomide (Revlimid), dexamethasone).
Проучванията показват постигане на ≥ VGPR (много
добър частичен отговор) при 51-58% от пациентите и
CR (пълен отговор) или близък – в 24%, след провеждане на индукцията, а след приключване на целия курс
на лечение, в т.ч. ТХСК и консолидация, резултатите
могат да достигнат нива от > 80% и 50%. Медианната

PFS е > 40 мес., а при продължителен период на наблюдение OS е > 84 месеца. Наблюдаваната невротоксичност, свързана с bortezomib, е основание за проучване
на схема с редуцирани дози (VRd-lite), при която се
постигат 25% CR и 74% ≥ VGPR след осъществяване
на автоложна ТХСК. VTD (bortezomib, thalidomide,
dexamethasone) и VCD (bortezomib, cyclophosphamide,
dexamethasone) също могат да се прилагат с приемливи резултати, с потенциал да бъде постигнат ≥ VGPR
при 74% след осъществяване на ТХСХ; 5-годишна
PFS – 42% и OS – 70%. Заместването на bortezomib с
представителя на следващото поколение протеазомни
инхибитори carfilzomib (K) – KRd, постига по-дълбок
терапевтичен отговор и негативиране на MRD при
повече пациенти, особено с висок риск, но не показва
значимо по-добра PFS.
Значима промяна в първа линия на лечение се постига след въвеждането на моноклоналните антитела, а
именно на анти-CD38 антитялото daratumumab. Установено е предимството на 4-компонентната схема DaraVRd (4 курса) с последваща трансплантация,
консолидация с VRd±Dara (2 курса) и поддържащо
лечение с lenalidomide±Dara (26 цикъла). PFS достига 95.8% 2 години след приключване на терапията
спрямо 89.8% без прилагане на daratumumab. Това
поставя схемата с daratumumab като нов стандарт за
индукционна терапия. В ход са проучвания с нови
моноклонални антитела – анти-CD38 isatuximab (Isa)
и анти-SLAMF7 (Signaling Lymphocytic Activation
Molecule Family member 7) еlotuzumab (Elo), в схеми
като IsaVRd, IsaKRd, EloVrd.
Стандартният кондициониращ режим преди трансплантация включва високи дози melphalan (200 mg/
m2) Добавянето на busulfan не допринася за подобрена
преживяемост, а на bortezomib води само до по-висока
токсичност.
Съществуват противоречиви становища относно стандартното провеждане на консолидация след
трансплантацията. Съществуват няколко възможности – VRd (2 курса) при пациенти, получили индукция
с VCD; както и тандемна ТХСК при пациенти с висок
цитогенетичен риск. От друга страна, поддържащото
лечение с lenalidomide е прието за стандарт след трансплантация, а с bortezomib – при пациенти с висок риск.
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Фиг. 6. Първа линия на лечение при пациенти с мултиплен миелом
Лечението на пациенти, неподходящи за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, също
включва схеми на базата на протеазомни инхибитори,
имуномодулатори и моноклонални антитела. В резултат на напреднала възраст, сериозни съпътстващи заболявания, увреждания или тежест на заболяването,
утвърдените схеми могат да доведат до токсичност
и необходимост от редуциране на дозите или ранно
прекратяване на лечението. Към настоящия момент
препоръките на ЕНА-ESMO (2021 год.) извеждат
като стандарт за начално лечение VRd, DaraVMP и
DaraRd, които демонстрират значими предимства при
съпоставка със съответни 2- или 3-компонентни режими, както следва: медианната PFS след VRd vs Rd е
съответно 41 мес. и 29 мес., а след DaraVMP vs VMP –
36.4 мес. и 19.3 мес.; 2-годишната PFS след DaraRd vs Rd
е съответно 70.6% и 55.6%. В случай, че не е възможно
прилагането на тези схеми, VRd е предпочитан избор
при пациенти в добро общо състояние (т. нар. “fit”), но
Rd и VMP също могат да бъдат приложени. Изборът
на терапевтичен режим пряко се влияе от определени
съпътстващи заболявания. Наличието на невропатия
е терен, на който известните ефекти на bortezomib са
по-чести и по-тежки, дори при подкожно приложение.
В тези случаи се предпочитат схеми, които не включват
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протеазомния инхибитор (напр. DRd). При пациенти
с анамнеза за венозна тромбемболия се предпочитат
схеми без lenalidomide, който е свързан с 10% риск
от тромбоза. В допълнение, lenalidomide се дозира
по-трудно при пациенти с бъбречна недостатъчност,
при които могат да се предпочетат VCD и VTd.
Лечение на рецидивирали/рефрактерни пациенти. Изборът на втора и последваща линия на лечение е пряко зависим от проведената първоначална терапия. От
значение са също така възрастта, общото състояние
и придружаващите заболявания на пациента; страничните ефекти от предходното лечение; продължителността на постигнатия от предходната линия на
лечение терапевтичен отговор и вида на рецидива –
клиничен или биохимичен. В случай на биохимичен
рецидив, лечението може да бъде отложено до поява
на CRAB или MDE критерии.
Пациенти, рецидивирали след ремисия ≥ 36 мес., постигната с автоложна ТХСК и поддържащ lenalidomide,
могат да бъдат подложени на втора спасителна ТХСК.
Провеждането на спасителна трансплантация след базирана на bortezomib или Rd реиндукция води до значимо
по-добра PFS и OS (медианна PFS – 19 мес. и OS – 67 мес.
спрямо, съответно, 11 мес. и 52 мес. без трансплантация).

Препоръчително е пациентите, при които проведената първа линия, базирана на bortezomib, терапия е
без lenalidomide или daratumumab (напр. VCD, VTD,
VMP), при рецидив или рефрактерно заболяване, да
получат Rd-базиран режими, т.е. KRd, DaraRd, IRd или
EloRd, като DaraRd осигурява най-добрата PFS, особено при пациенти със стандартен цитогенетичен риск.

за Европа се очаква и за комбинациите DaraKd, която
постига медианна PFS от 15.8 мес., и IsaKd, при която медианната PFS не е достигната след средно 20.7
мес. Клинични проучвания показват, че включването на Venetoclax като bcl-2 инхибитор в схема VenVd
е подходящ вариант за пациенти с t(11;14), които са
lenalidomide-рефрактерни, но чувствителни към протеазомни инхибитори.

Пациентите, които са рефрактерни към индукционна или поддържаща терапия с lenalidomide, могат
да получат pomalidomide в терапевтичната схема
(PomVD) или комбинации с daratumumab, carfilzomib
или ixazomib (DaraKd, IsaKd или DaraVd). PomVd демонстрира по-добра PFS като терапия от втора линия
при lenalidomide-рефрактерни пациенти – средно 17.8
мес. vs 9.5 мес. при пациенти, получили Vd, на базата на което режимът е одобрен от ЕМА. Одобрение

Най-голямо предизвикателство представляват пациентите, получили две и повече линии на терапия. Всяка следваща ремисия става все по-кратка и рецидивът
– все по-труден за повлияване. Преживяемостта след
настъпване на рефрактерност към два протеазомни
инхибитора, два имуномодулатора и анти-CD38 антитяло е много кратка, средно до 5.8 мес. (Фиг. 7.) обобщава препоръките на EHA-ESMO за трета и последваща линия терапия.

Фиг. 7. Терапевтични опции след два и повече рецидива на мултиплен миелом
В проучване са нови молекули и технологии, целта на които е да преодолее рефрактерността, да се постигне
по-добър контрол върху заболяването и удължаване на преживяемостта. Място в лечението на тройно-рефрак-
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терните пациенти към момента намира selinexor в
комбинация с dexamethasone ± bortezomib. Selinexor
е селективен инхибитор на ядрения експорт, като се
свързва с exportin 1 и по този начин блокира транспорта на няколко протеини, участващи в растежа на
неопластичните клетки, от клетъчното ядро до цитоплазмата, което в крайна сметка води до арест в клетъчния цикъл и апоптоза. Belantamab mafodotin е моноклонално антитяло срещу BCMA (B-cell maturation
antigen), конюгирано с цитотоксичен агент mcMMAF
(maleimidocaproyl monomethyl auristatin F). Резултатите от употребата им са скромни, но приложението им
е показано при липса на други възможности. Одобрено е също и приложението на melphalan flufenamide
– пептидаза с усилена цитотоксичност (PEnC), която
осъществява таргетно доставяне на melphalan в клетки с висока експресия на аминопептидази, като напр.
aminopeptidase N, каквато се наблюдава в миеломните клетки. Големи надежди се възлагат на новите направления в имунотерапията. В ход са клинични проучвания на биспецифични антитела (BiTEs) и CAR-T
терапии. Първоначални данни демонстрират 85%
обективен терапевтичен отговор, както и 45% CR/
MRD(-). Постигането на 11.8 месеца медианна PFS в
тази изключително неблагоприятна група е основание
за оптимизъм.
Лечение на специфични клинични форми. Солитарният плазмоцитом представлява рядка форма на
плазмоклетъчна неоплазия, която се изявява като солитарна туморма формация от малигнени плазмоцити
с ектрамедуларна или костна локализация. Костномозъчното изследване обикновено не показва наличие на клонални плазмоцити. Липсват и други изяви
на мултипления миелом. Необходимо е прилагане на
високочувствителни методи, като мултипараметърна
флоуцитометрия, и образни изследвания за изключване на множественост на процеса. С прилагането им
честотата на солитарния плазмоцитом показва тенденция към съществено намаление, а терапевтичните
резултати са по-добри поради прилагане на системна,
вместо локална терапия. Средство на избор при истински солитарни случаи е локално ЛЛ във високи
дози от 45 Gy (“IFRT”), при възможност предхождано
от радикално хирургическо лечение. Необходимо е
системно проследяване след приключване на лечението, задължително с CT, MRI или РЕТ/СТ, тъй като 2/3
от пациентите ще развият множествено заболяване в
рамките на 10 години.
POEMS синдромът (полиневропатия, органомегалия,
ендокринопатия, моноклонално плазмоклетъчно нарушение, кожни промени) е рядък тип нарушение на
плазмоцитната редица, което може да засегне множество системи в тялото. Лечението включва ЛЛ при пациенти с изолирани костни поражения, прилагане на
радиоактивен стронций при генерализирани костни
лезии, химиотерапия с алкилиращи агенти, протеазомни инхибитори, имуномодулатори и кортикостероиди, автоложна ТСХК, анти-VEGF-1 моноклонално
антитяло bevacizumab.
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Плазмоклетъчната левкемия е много рядък, но агресивен вариант на миелома, който се дефинира с наличието на > 20% и/или > 2.109/l клонални плазмоцити
в периферната кръв. Прогнозата е изключително неблагоприятна, с OS около 1 година. Липсват утвърдени стандарти за лечение, но е безспорно, че то трябва
да стартира незабавно след поставяне на диагнозата,
като включва комбинации, базирани на протеазомни инхибитори и/или имуномодулатори, приложени
през кратки интервали. Най-често лечението преминава през индукция, тандемна ТХСК, консолидация и поддържащо лечение. При отделни пациенти
< 50-год. възраст и наличен съвместим донор, се обсъжда миелоаблативна алогенна ТХСК или тандемна
трансплантация – автоложна, последвана от алогенна
с кондициониране с редуциран интензитет (RIC). Пациентите, при които не е възможна трансплантация,
подлежат на продължителна терапия.
Лечение на съпътстващи усложнения. Бъбречните усложнения са чест проблем при пациентите с миелом. В
тази връзка всички нефротоксични, дехидратиращи и
рентгенконтрастни лекарствени продукти следва да се
избягват или да се коригира дозата им, особено в условията на лековерижна протеинурия и начална бъбречна недостатъчност. Необходимо адекватно парентерално или перорално оводняване, в т.ч. и през нощта,
алкализиране на урината, лечение на уроинфекции,
избягване на манипулации в долните етажи на отделителната система. Хиперурикемията, хиперкалциемията, алкално-киселинното равновесие и диселектролитемията подлежат на корекция. Антимиеломната терапия при пациенти с бъбречна недостатъчност
следва внимателно да бъде съобразена. При отделни
пациенти място има и провеждането на плазмафереза
или хемодиализа.
Костните поражения са част от клиниката на мултипления миелом. При пациенти, които провеждат антимиеломна терапия, независимо от наличието на рентгенологично доказани остеолитични огнища, е показано приложението на zolenronic acid, pamidronic acid
или denosumab през 28 дни. Приложението на бифосфонати е препоръчително, но не е общоприета стратегия при пациенти с остеопороза/остеопения без остеолитични огнища. Продължителността на лечението с
бифосфонати е около 18 месеца, като при постигане на
пълна или частична ремисия лечението се преустановява, а при възобновяване на активната химиотерапия
– стартира отново. Поради високия и нарастващ риск
от остеонекроза на челюстта при лечение с бифосфонати и denosumab, преди стартиране на терапията е
необходимо провеждането на подробен дентален статус и довършване на евентуални инвазивни лицевочелюстни процедури, а по време на лечението – провеждане на периодичен контрол на максило-фациалната
зона, избягване на хирургическите манипулации по
челюстите и консервативно поведение при дентални
усложнения. При тежко изявена осалгия и ограничени
движения, патологични вертебрални и невертебрални
фрактури или компресия на medula spinalis, в съобра-

жение идва палиативна ЛЛ, хирургическа декомпресия или ортопедично лечение. Ограничението на физическото натоварване и използването на предпазни
колани и корсети е част от профилактиката, както и
задължителният рентгенологичен/СТ контрол на засегнатите и предилекционни зони, периодични дензитометрични изследвания и контрол на показателите за
остеокластна функция и костна деструкция.
Едно от сериозните усложнения в хода на заболяването е настъпването на хиперкалциемична криза,
за преодоляването на която е необходима адекватна
рехидратация с вливания на 4-6 l/24h, прилагане на
furosemide, methylprednisolone, сalcitonin или инфузия
на zolenronic acid или рamidronic acid.
Профилактиката и лечението на анемията включват
приложение на erythropoetin при стойности на хемоглобина под 100g/L или между 100-110 g/L при наличие
на прогресиращи анемични симптоми.
Оценка на терапевтичния отговор. Оценката на терапевтичния отговор се осъществява чрез имунохимични, микроскопски и образни изследвания за проследяване на нивата на плазмоклетъчна инфилтрация, продукция на абнормни имуноглобулини и/или
фрагменти, както и на динамиката в костните лезии и/
или ектрамедуларните инфилтрати. Имуноелектрофорезата и имунофиксация и/или изследване на FLC в
серум и урина следва да се осъществява на всеки ключов етап за вземане на решения – след приключване
на етап от лечение, предтрансплантационно и на 1-ви,
3-ти, 6-ти, 12-ти месец след ТХСК, и на всеки 3-6 месеца след това. Костномозъчно изследване в съчетание
с имунофенотипизация за установяване на клонални
плазмоцити се препоръчва на всеки 6-12 месеца при
пациенти с ≥ VGPR. Образни изследвания (MRI, PET/
CT) за оценка на костни лезии и/или екстрамедуларни
инфилтрати се провеждат по преценка на клиничния
лекар в случай на симптоматика и в края на периода
на наблюдение. Към настоящия момент за оценка на
терапевтичния отговор се прилагат критериите на
International Myeloma Group (2016).
Пълен терапевтичен отговор (complete response,
CR) се дефинира в случаите, при които не се открива
М-градиент в серум и/или урина чрез имунофиксация за период минимум от 6 седмици, плазмоцитите
са < 5% в костния мозък и отсъстват екстрамедуларни
мекотъканни огнища. В случаите, при които в допълнение се установява нормално съотношение κ:λ FLC,
а отсъствието на клонални плазмоцити е потвърдено
чрез имунохистохимия или имунофлоуресцентна методика, се дефинира строг пълен отговор (stringent
– sCR). Изследването на измерима MRD с високочувствителни методи дава основания за определяне и
на много по-дълбоки нива на очистване на малигнения клон, във връзка с което се налагат и новите определения на MRD(-) отговор. Той може да бъде MRD(-)
чрез next-generation flow cytometry (NGF), ако липсват
фенотипно аберантни (клонални) плазматични клетки в костномозъчен аспират при проведено изследва-

не по стандартите на Euroflow или друг валидиран метод с чувствителност най-малко 10-5, или MRD(-) чрез
next-generation sequencing (NGS) при липса на клоналност при проведено NGS, дефинирана като < 2 идентични ДНК последователности. При MRD(-) резултат
в костен мозък, пoтвърден по един от двата метода, и
изчезване на всички зони на повишен метаболизъм,
установени към диагнозата или при предходно PET/
CT изследване, или при SUV по-нисък от този на медиастиналния кръвоток или на нормалните тъкани за
период от 1 година, се говори за трайно MRD(-) негативен отговор.
Много добър частичен отговор (VGPR) се постига
при негативна електрофореза за М-градиент в серум
и урина, но позитивна имунофиксация или при ≥ 90%
понижение на серумния М-градиент и уринен М-градиент с максимална екскреция ≤ 100mg/24 часа.
Частичен отговор (partial response, PR) се дефинира
при ≥ 50% намаление на серумния М-градиент и намаление на уринния М-градиент с ≥ 90% или ≤ 200 mg/24
часа, при пациенти с лековерижни варианти – при >
50% намаление на разликата между моноклонални/
хетерогенни FLC, а при несекретиращ миелом – при
редукция на плазмоклетъчната инфилтрация с > 50%,
в случай, че изходният туморен обем е > 30%. Необходимо е и намаление на размера на костните лезии или
мекотъканните формации с >50%. Състоянието, при
което липсват критерии за пълен или частичен отговор, но и за прогресия, може да бъде преценено като
стабилно заболяване.
В случай, че в хода на проследяването се установи някое от следните условия: нарастване с > 25% на серумния парапротеин (> 5g/l) в сравнение с най-добрия
постигнат терапевтичен отговор и/или на уринния
парапротеин (> 200mg/24 часа); повишение на разликата между клоналната/хетерогенната лека верига с >
10mg/dl; повишение на плазмоклетъчната инфилтрация с > 10%; нова поява или нарастване на размера на
стари екстрамедуларни формации и остеолитични огнища с > 50%; наличие на > 50% (> 200 клетки/μl) циркулиращи плазматични клетки като единствена изява
на болестта; следва да се приеме, че е налице прогресия
на заболяването.
Лъчелечение при миелом. Плазмоклетъчните неоплазии са чувствителни към йонизиращо лъчение тумори.
Въпреки че основното лечение на мултипления миелом
е системнoто лекарствено лечение, ЛЛ често има важна
поддържаща роля, предлагайки високоефективно облекчаване на симптомите, предизвикани от малигнения процес в костите или меките тъкани, и постигане
на траен локален контрол. Макар и в малка част от
плазмоклетъчните неоплазии (5%-6%), заболяването
се проявява като солитарен плазмоцитом, дефинитивното лечение на които може се постигне чрез ЛЛ.
Дефинитивно лъчелечение при солитарен плазмоцитом. Солитарните плазмоцитоми са лъчечувствителни
тумори и ЛЛ самостоятелно е в състояние да постигне
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отличен дългосрочен локален контрол (79% до 91%). Прилагат се режими за дефинитивно лечение на туморната
маса, постоперативно при положителни резекционни линии и евентуално на тъканите по съседство, ако е налице висок риск от ангажирането им. Един от спорните въпроси е необходимостта от включване на регионалните
лимфни възли при наличие на солитарен ектрамедуларен плазмоцитом, който в около 25% от случаите е разположен в областта на главата и шията, особено при засягане на Waldeyer-овия пръстен, в т.ч. назофаринкса. След
интегрирането на методите MRI и PET/CT в практиката, профилактичното облъчване на лимфни възли не се препоръчва, освен, ако няма убедителни клинични доказателства, които да показват висок риск от нодално засягане,
като напр. голям обем на първичния тумор или близост до първичната лезия, като същевременно не се очаква
значително увеличаване на токсичния ефект на облъчването.
Поради относително малкия брой пациенти, включени в клинични проучвания до момента, не е категорично
дефинирана дозата на ЛЛ при солитарен плазмоцитом. Независимо от широките граници на дозите, прилагани в
различни клинични центрове, данните показват, че с дози от 40-45 Gy може да се постигне 94% локален контрол, а
по-високите дози не показват значимо предимство. В последните си препоръки International Lymphoma Radiation
Oncology Group определя следните препоръчителни схеми за дефинитивно ЛЛ, които могат да бъдат модифицирани съобразно конкретните клинични ситуации (Табл. 10.).
Таблица 10. Препоръчителни дози на ЛЛ при солитарен плазмоцитом
Вид плазмоцитом

Обща доза

Единична доза

Брой фракции

Солитарен плазмоцитом на костта < 5cм

35-40 Gy

2 Gy

20-25 фракции

Солитарен плазмоцитом на костта ≥ 5cм

40-50 Gy

1.8-2 Gy

25 фракции

Солитарен eкстрамедуларен плазмоцитом

40-50 Gy

1.8-2 Gy

25 фракции

Съвременният подход включва 3D планиране, като
срезите през обема на интерес следва да са през 3 мм.
Използването на контрастна материя подобрява прецизността в случаите, при които туморната формация
е локализирана в областта на главата и шията. Основният туморен обем (gross tumor volume, GTV) се определя чрез CT и MRI, като при планиране на спинални
солитарни плазмоцитоми е препоръчително сливане
на MRI образа.
Клиничният таргетен обем (Clinical Target Volume,
CTV) се определя както следва: (1) при спинални плазмоцитоми без екстраосално ангажиране CTV обхваща
засегнатия и двата съседни прешлена, а при наличие
на ектраосално ангажиране важат условията за извънспиналните плазмоцитоми; (2) при извънспиналните плазмоцитоми CTV обхваща GTV+1.5-2 cм, с цел
покриване на евентуално субклинично ангажиране, а
в случаите, когато образните изследвания не могат със
сигурност да определят степента на засягане на костта
и включването на цялата кост в CTV е малко вероятно
да добави значителни допълнителни рискове, е приемливо в CTV да се включи цялата кост; (3) при екстрамедуларните плазмоцитоми CTV е аналогичен на този
при извънспиналните, като локалните вериги лимфни
възли се включват само ако са клинично засегнати.
Когато очакваното физиологично движение (напр. дишане) засяга CTV, към обема трябва да се добави един
допълнителен вътрешен целеви обем (internal target
volume, ITV), за да се отчете това движение. Оптималният метод за идентифициране на необходимите ITV е
използването на 4D CT симулация.
Планираният таргетен обем (planned target volume,
PTV) обхваща CTV+0.5-1 cм, в зависимост от използ-
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ваната техника за имобилизация, така че да предвиди несигурни моменти, свързани с позицията. При
необходимост от облъчване на PTV в съседство на
критични структури е задължително използването
на СТ планиране и конфомални техники, в т.ч. IMRT
(intensity-modulated radio therapy).
Палиативно лъчелечение при мултиплен миелом. Като
генерализирано заболяване мултипленият миелом по
правило се лекува със системна лекарствена терапия,
но ЛЛ има място като палиатиативно средство при определени симптоматични лезии. Независимо от значителните терапевтични успехи на новите медикаменти и
схеми, заболяването остава практически нелечимо, но
при увеличаващ се дял от по-дълго живеещи пациенти, при които все по-често ЛЛ е показано при локална симптоматика. Палиативното ЛЛ може да осигури
значимо облекчаване на болката в резултат на костни
лезии като намалява необходимостта от аналгетични лекарства, подобрява неврологичните симптоми и
стимулира рекалцификацията на костите, подобрява
двигателната функция и качеството на живот. ЛЛ е високоефективно палиативно средство при компресия на
гръбначния мозък, черепно-мозъчни или периферни
нерви; както и при заплашваща или настъпила патологична фрактура. При някои високорискови лезии може
да се предприеме хирургично стабилизиране, а ЛЛ да се
приложи постоперативно с цел подобряване на болковия синдром и постигане на локален контрол. Доколкото е възможно, палиативното ЛЛ трябва да се използва
разумно в практиката, като се щадят максимално критичните органи, тъй като все още съществуват някои
опасения относно потенциалната токсичност след прилагането на едновременна химиотерапия и ЛЛ.

За постигане на палиативен ефект са достатъчни значително по-ниски дози, като напр. 10-30 Gy в 5-10
фракции или 4-8 Gy, приложени в единична фракция.
International Lymphoma Radiation Oncology Group дава
някои насоки за определяне на дозите и фракционирането на палиативното ЛЛ при миелом. Хипофракциониран режим с обща доза от 8 до 30 Gy (напр. 8 Gy
в една фракция, 20 Gy в 5 дневни фракции или 30 Gy
в 10 дневни фракции, приложени като 5 фракции на
седмица) постига облекчаване на симптоматиката при
костни локализации, като при пациенти с лоши перспективи по отношение на преживяемостта се предпочита прилагането на една фракция от 8 Gy. При големи обеми или при повторно облъчване се предпочита
конвенционално фракциониране – 20 до 30 Gy в 10 до
15-дневни фракции (5 фракции/седмично). За постигане на траен локален контрол при епидурално заболяване с компресия на гръбначния мозък или формации с голям обем (“bulky”) препоръчителната доза е
30 Gy в 10-15-дневни фракции (5 фракции/седмично).
При пациенти с коренчева или спинална компресия е
уместно допълнително покритие с кортикостероиди
(напр. dexamethasone, 4 mg дневно, prednisone 50-75
mg два пъти дневно или еквивалент).
Целотелесно/цело-костномозъчно облъчване (TBI/
TMI). ЛЛ може да се разглежда като възможност за
„системно“ терапевтично средство за контрол на мултипления миелом чрез прилагане на TBI и последваща
ТХСК. В миналото TBI често е бил използван в подготвителния режим за трансплантация, но поради по-високата му токсичност в сравнение с кондиционирането с melphalan, приложението на този подход е силно
ограничено през последните години. Развитието на
новите ЛЛ техники направи възможно общото облъчване на костния мозък (total marrow irradiation, TMI),
което се налага като безопасна и осъществима техника
при пациенти с миелом, подлежащи на трансплантация. Първите опити за TMI са извършени с помощта
на спирална томотерапия, а в последствие са предложени и други подходи, напр. посредсвом IMRT.
В сравнение с TBI, TMI е в състояние да достави
по-равномерна доза до костния мозък, значително да
намали дозата в критичните органи (OAR) и да позволи прецизиране на индивидуална доза, в това число
едновременно да бъде приложен допълнителен “boost”
в определени обеми. Прилагането на TMI може да
постигне 35–70% средно намаление на дозата в OAR
в сравнение със стандартното TBI, но все още остава
една от най-предизвикателните техники за планиране и осъществяване на ЛЛ. Методът изисква да бъде
облъчен целият скелет, като същевременно се щадят
близките критични органи, което прави необходимо
обратно планиране на лечението при таргетни обеми
от 7–10 dm3 и обеми на здрави тъкани от 50–90 dm3.
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Олигометастатична болест
Понятието олигометастатична болест (ОМБ) e състояние на онкологично заболяване, което се характеризира с ограничен брой метастази в един или няколко
органа и позволява успешно прилагане на локорегионално лечение с радикална цел. Исторически теорията
за метастатичната болест се развива на базата на теза,
предложена от Халстед за присъщото на рака разпространение от локално към далечни места и презумпцията, че ракът е системен процес, дори и в най-ранните
случаи. По правило, при болните с метастазирало заболяване основен лечебен метод е прилагане на лекарствено лечение.
Промяна в парадигмата за радикално лечебно поведение при болни с ОМБ е предложена за първи път от
Ralf Weichselbaum и Samuel Helmann през 1995 г. (1).
Олигометастатичната хипотеза предполага, че болните с ограничен брой метастази в един или няколко
органа са потенциално лечими при прилагане на локални – аблативни, радикални онкологични методи,
като хирургично и лъчелечение. Допуска се, че още
при първоначалното оперативно лечение на тумора
са налични микрометастази, които успешно колонизират в отдалечени места на тялото – черен, бял дроб,
мозък, кости и др., които впоследствие се развиват и
рязко влошават прогнозата на болните и променят

лечебното поведение. Ако приемем тази хипотеза,
прилагането на системно противотуморно лечение би
предотвратило развитието на далечни метастази (ДМ)
и прилагането на другите основни онкологични методи е оправдано да се отложи за палиативни цели. Тази
основна догма определя дълги години алгоритъма на
поведение при повечето метастазирали злокачествени
заболявания (1).
Въпреки нарастващото познание за генома на рака,
ние все още сме относително на тъмно за произхода
и дори клиничните прояви на метастазите, които са
основната причина за фаталния край на болестта (2).
Два са основните модела в процеса на метастазиране.
Линейният модел на прогресия предполага, че развитието на метастазите се проявява относително късно
в момент, когато раковите клетки са придобили мутационни и растежни възможности, които им позволяват да колонизират в отдалечени места. И oбратно, в
модела на паралелна прогресия, метастазите се появяват сравнително рано в развитието на първичния тумор, т. е. първичният тумор и метастазите се развиват
успоредно. Дали метастазите се развиват от първичния тумор или се развиват независимо един от друг,
или някои метастази пораждат други, е неизвестно за
нас. Със съвременните образнодиагностични изследвания става ясно, че в значителна степен времето за
удвояване обема на първичния тумор и метастазите е
относително еднакво. При редуциране на по-голямата
част от тумора чрез лечение, очаквано е повторното
заселване в отдалечени места да отнеме по-дълъг период от време. Но често този период е изключително
кратък – няколко месеца, и както подчертава изследователката на метастатичния процес Lisa Hutchinson,
2015 г., (2) „В своето еволюционно развитие, незнайно
защо, ракът проявява своеволие“.
Сложният процес на метастазиране и отговорът на
нормалната микросреда и организма като цяло към
туморния растеж създава многообразие от случаи,
което прави лечението при тези болни основно индивидуализирано. Все по-успешното ранно откриване
на метастатична болест и окуражаващите резултати
през последните 10 години, свързани с удължаване
на преживяемостта на болните чрез прилагане на локални аблативни методи на лечение (хирургия и стереотактично лъчелечение), са основание да провеждаме проспективни проучвания, за да бъдат създадени
стандарти за поведение при ограничена метастатична
болест.
Обосновката за по-агресивен локален подход към
първичния тумор и метастатичните лезии, е че ОМБ
е междинно състояние в еволюцията на болестта, с
малък брой метастази, ограничени в определен орган.
Тази хипотеза е подкрепена от проучвания с животни,
които описват сигнални мeханизми между първичния
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тумор и метастазите. Установено е, че органите на бъдещите метастази не са пасивни приемници на циркулиращи туморни клетки, те селективно и активно се
модифицират от първичния тумор преди появата на
ДМ. Процесът изисква действието на туморно секретиращи фактори и екстрацелуларни везикули, които
подготвят „почвата“ в отдалечени места за входящи
ракови клетки (3). Нановезикулите или екзозомите
(везикули със сигнална функция) според Voloshin T. еt
al. 2014 г. (4) се считат за едни от медиаторите между
първичния тумор и метастатичните лезии, което ги
прави вероятни биомаркери в ранните фази на ОМБ.
Те се отделят при въздействие върху първичния тумор
или метастазите и стимулират процесите на клетъчна
смърт. Това означава, че агресивното локално лечение
може да инхибира метастатичния потенциал на болестта.
Oлигометастатичната, в сравнение с широко метастазиралата болест, е биологично различнa. Остава
открит въпросът, дали лечението и на първичния тумор при ОМБ с локални методи би имало значение?
Потенциалните ползи от мултимодалното локално
лечение са много, но липсва яснота при определяне на
туморния обем, който разделя ОМБ от прогресиращо
метастатична.
Pitroda S. et al. 2018 г. (5) предполагат широк спектър
от метастатична вирулентност след резекция на чернодробни метастази при колоректален карцином –
едни от метастазите са лечими, други не при подобен
обем на ОМБ и локално лечение. Чрез интегративен
молекулярен анализ те определят три подтипа на де
ново появили се метастатични чернодробни лезии:
група с микросателитна нестабилност (MSI) с независима имунна активация, които са с най-добра преживяемост, и такива с неблагоприятни резултати при
свръхекспресия на VEGF и на NOTCH1, PIK3C2B мутации с активиране на E2F/MYC. Молекулярните подтипове допълват клиничната стратификация на риска
за нискорискови, междинни и високорискови пациенти с различна 10-год. ОП, съответно 94%, 45% и 19%.
Данните подпомагат с биологична основа прогнозата
за лечимост на ОМБ при колоректален карцином с локални методи.
Идентифицирането на микро РНК и възможността за
разграничаване на олиго- от прогресивна метастатична болест при простатен карцином е все още неубедително за използването ѝ като кандидат-биологичен
маркер при прогноза и избор на лечебен метод (6). За
установяване приноса на локалното лечение при метастазирал простатен карцином Deek M. § Р.Tran през
2020 г. (7) предлагат проучванията да сравняват резултатите в 3 групи болни с ОМБ: де ново установена синхронна, олигорецидивираща или олигопрогресираща
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метастатична болест.
Независимо от напредъка, все още липсват категорични биомаркери за идентифициране на пациенти с олигометастатична болест (ОМБ) и диагнозата се поставя
единствено въз основа на заключения от образни методи. Туморният обем (тежест) или количеството на
тумора в организма е труден параметър за определяне
и при разнообразието от видове тумори, клинична изява и общо състояние на болния, изборът на лечебно
поведение и прогноза oстават трудни.
Въпреки че все още няма единно академично определение, ОМБ се дефинира с наличие на пет или по-малко, клинично откриваеми метастатични лезии. Изследователите на ОМБ от клиниката по радиационна и
клетъчна онкология в университета на Чикаго – Foster
C., S. Pitroda, R. Weichselbaum, 2020 г., (8) предполагат,
че тумори с ограничен метастатичен потенциал (вирулентност) са подгрупа в този спектър, които могат да
бъдат излекувани предимно с локални методи. Интегрирането на клиничните и молекулярни особености
на туморите е възможност за разграничаване на олигометастатичната от полиметастатична болест,
което е обещаващо за прогнозата и вземането на правилно клинично решение. За тази цел включването на
молекулярни корелативни изследвания и подбор на
биообразци е крайно наложително в бъдещи протоколи за проспективни проучвания. Тази теза се подкрепя
и от програмата за изучаване на метастатична болест
в университета Johns Hopkins в Балтимор 2020 г. (7), в
която оптималното лечение на ОМБ се измества към
по-голяма интеграция на локалните методи с цел подобряване на общата преживяемост (ОП).
Експерти от ESTRO (European Society for Radiotherapy
and Oncology) и ЕОRTC (European Organisation for
Research and Treatment of Cancer) – OligoCare project
2020 г. (9), след систематичен преглед на литературата,
идентифицираха критериите за определяне на ОМБ в
бъдещи клинични изпитвания. С консенсус са подбрани 17 типа ОМБ за оценка на резултатите от радикално локално лечение, както в рамките на клиничните
изпитвания, така и извън тях. Анамнеза за полиметастатично заболяване, преди поставяне на диагнозата
ОМБ, е използвана като критерий за разграничаване
от генуинно (De-novo) появила се ОМБ.
De-novo или „истинска“ олигометастатична болест се
разделя на синхронна ОМБ, установена по време на диагнозата или до 6 мес. от лечението, и на метахронна
ОМБ, с интервал > 6 мес. от диагнозата на злокачественото новообразувание (Фиг. 1.). Въвеждат се термините олигорецидив, олигопрогресия и олигоперситенция за
оценка на ефекта от лечение на ОМБ. Тази класификация и номенклатура очаква оценка в проспективно
проучване OligoCare study (9). Тази концепция се до-

пълва количествено с интервала без болест (DFI) – времето от лечението на първичния тумор и развитието на
ОМБ, което е силен прогностичен и сeлектиращ фактор в много проучвания.

Фигура 1. Синхронна и метахронна олигометастатична болест
Локално аблативно лечение при олигометастатична болест
Пациенти с метастатични солидни тумори обикновено се лекуват по палиативна програма. Поради по-добрата
диагностика и проследяване, все по-често през последното десетилетие се прилага аблативно локално лечение на
метастази чрез операция или лъчелечение, но в повечето случаи без рандомизирани доказателства, в подкрепа
на такъв подход.
По данни на НРР 2015 г. (10) у нас са установени метастази (М1) при 6086 новозаболели през 2013 г. Най-често
срещаните локализации на метастатична болест при тях са в областта на черния дроб – 39%, белия дроб – 11%,
костите – 10%, мозъка – 7%, перитонеума – 6%, плеврата – 5%, извънрегионалните лимфни възли – 3%, надбъбречни жлези – 2%, кожа – 1%, други и неизвестни – 26% (10). За останалите болни с диагноза рак без метастази
(Мо) през 2013 г. НРР докладва към дата 03.2020 г. за развитие на метастатична болест при 1770 случаи. Разпределението е с по-различен спектър: в областта на черния дроб – 19%, белия дроб – 16%, костите – 29%, мозъка – 6%,
перитонеума – 5%, плеврата – 3%, извънрегионални лимфни възли – 12%, надбъбречни жлези – 1%, кожа – 1%,
и други – 8% (10). Независимо дали метастатичният процес е установен при диагнозата или години след това,
той намира „благоприятна“ среда най-често в черния дроб, белите дробове, мозъка и с годините от диагнозата
нараства костното и лимфно метастазиране, което определя и вида на прилаганите локални лечебни методи.
Клиничните доказателства в подкрепа на лечимостта на олигометастатичното състояние са извлечени предимно
от хирургическия опит, където агресивна резекция на метастатичните лезии, все по-често се докладва с подобрение в контрола на заболяването и преживяемостта при болни с добри прогностични характеристики (1). Аблативното хирургично лечение стана стандартен вариант при ОМБ, въпреки че ползите от резекция и подходящите
критерии за подбор на пациенти са слабо дефинирани, което прави труден избора на идеалните кандидати за
локална терапия.
Чернодробните метастази са най-често срещаното далечно разпространение на онкологичната болест, те се откриват в по-ранни етапи поради подобрените техники за образна диагностика. Дългосрочните резултати вари-
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рат в зависимост от характеристиките на метастатичното засягане – метахронни или синхронни с първичния тумор, билобарни или само в единия лоб, с или без
екстрахепатални метастази и др. Десният лоб се засяга
по-често поради анатомични особености и възможност за циркулиращи туморни емболи предимно в басейна на дясната портална вена. Чернодробни метастази възникват и чрез дрениране на метастатичните
лимфни възли през венозните и лимфни комуникации
на ductus thoracicus. Установяване на лимфни метастази в порталната система променят прогнозата към
много лоша.
Петгодишната преживяемост при чернодробни резекции на метастатичен колоректален рак варира от
24-58% (средно 38%) в десетгодишен ретроспективен
материал на Grünhagen D. еt al. 2013 г. (11). Резултатите
са сравними с тези за болни в III стадий, което обяснява все по-широкото им приложение, докато критиците
на метода оспорват, при колко този ефект се дължи на
избора на пациент? В рамките на 2-3 г. след първоначалната резекция се установяват рецидиви при 25-40%
от случаите, но с нарастване възможностите на хирургичните техники и посрещане на усложненията, все
по-активно се осъществяват повторни резекции при
единични метастатични рецидиви (12).
Съществуват много доказателства, че радикалната хирургична аблация на белодробни метататични лезии
е свързана с много добри резултати при селектирани
пациенти с ограничен брой метастази. Така при 5206
случая с различни хистологии след белодробна метастазектомия, Pastorino U. et al. 1997 (13) докладват
за 5-год. ОП при 36% от болните, 10-год. при 26% и
15-год. при 22% от случаите със средна преживяемост
от 35 месеца. Докато при нерадикална резекция 5-год.
ОП е съответно – 13%, на 10 г. – 7%, и средна преживяемост 15 месеца и най-добра прогноза при болни с
герминативноклетъчни тумори и наличие на единична метастаза. Guerrini G. et al. 2017 г. (14) потвърждават горните резултати при прилагане на торакоскопска хирургия, като безопасна и ефикасна процедура
със сравнима 5-год. ОП на отворената операция, като
и двата метода са утвърдена лечебна процедура.
Мозъчните метастази са най-често срещаният тумор на мозъка, като при възрастни пациенти с авансирал рак те достигат от 20% до 40% от случаите и
традиционно се свързват с лоша прогноза. Развиват се
предимно при карциноми на белия дроб, гърдата, колоректален, при злокачествен меланом или бъбречноклетъчен карцином. Мозъчните метастази са резултат
от колонизиране на циркулиращи туморни клетки в
мозъчните микросъдови структури – подходяща среда за туморен растеж, където проникването на противотуморни лекарствени препарати е ограничено (15)
Въпреки напредъка в мултимодалното лечение – съ-
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временно ЛЛ и използване на минимално инвазивни
хирургични техники, развитието на мозъчните метастази е съществен фактор за незадоволителна преживяемост по-малко от една година.
Определянето на оптималното лечение според
Moravan M. et al. 2020 г. (16) за всеки конкретен пациент става все по-индивидуализирано, като се набляга на
необходимостта от мултидисциплинарна дискусия.
Костното метастазиране е сложен метастатичен
процес, описан за първи път през 1889 г. от Stephen
Paget като склонност на туморните клетки да намират „благоприятна“ среда за растеж в определен орган. Метастазирането не е само автономен механизъм,
настъпват специфични промени и в микросредата за
таргетния орган, която позволява туморните клетки
да останат в латентно или пролиферативно състояние.
Как нормалната костната микросреда повлиява прехода от латентно състояние към растеж на туморните
клетки не е изяснено докрай (17).
Механизмът на костно метастазиране според Futakuchi
М. еt al. 2016 г. (18) включва взаимодействие между
туморните клетки, остеобластите, остеокластите, адипозните клетки и минерализираната костна матрица,
наричан често „порочен цикъл“ . Туморните клетки
стимулират остеобластите, които от своя страна въздействат на остеокластите чрез секреция на цитокини
и семейство тумор некротизиращи фактори (TNF),
които активират ядрените лиганди (RANKL). Индуцираните остеокласти разграждат костната матрица чрез
производство на силни киселини и протеази. При деградацията на костите от остеокластите се освобождава TGFβ и други фактори на растежа, съхранявани
в костната матрица, които допълнително стимулират
туморните клетки. Именно костните модулатори са
насочени към редуциране на остеокластната активност и скелетната болка при болните.
Костите са третата, най-честа локализация на метастазиране след тази в черния и белия дроб, което в значителна степен зависи от вида на първичния тумор.
Разпространението в скелета предизвиква сериозни
усложнения като патологични фрактури, компресия
на гръбначен мозък, които са най-честата причина
за болков синдром при онкологичните заболявания.
Костната система е предилекционно място за хематогенна дисеминация предимно при рак на млечната жлеза (75%), на простатата (70%) и на белия дроб
(40%), като тези три вида тумори съставляват около
80% от болните с костни метастази. Тези три карцинома, в съчетание с мултипления миелом и карциномите
на щитовидната жлеза и бъбреците, образуват т. нар
„остеотропен феномен“, което означава тумор с извънредно голям афинитет към развитието на костни
метастази.

Най-засегнати са богато кръвоснабдените кости с активна миелопоеза – аксиалния скелет в 80% и поради
безклапните гръбначни плексуси, следват проксималните части на тръбестите кости, ребра, стернум, черепни, тазови и костите на раменния пояс, като при
висок процент от болните те са първа изява на далечно
метастазиране. На фиг. 2. е представено процентното
разпределение на метастазите в гръбнака, предимно в
торакален отдел, следва лумбален и по-незначително в
сакрален и цервикален отдел (19).

ни метастази се откриват в съседство лезии от двата
типа. При карцином на млечната жлеза след лъчелечение – овариектомия или хормонотерапия. Постига
се засилено склерозиране на остеолитичните огнища,
а понякога – пълно рекалцифициране. Обратен феномен след лечение на простатния карцином – остеолиза
на остеосклеротичните костни огнища и по този начин – смесен тип метастазиране в засегнатите костни
участъци.
Разпространеният в костите рак се лекува трудно и е
свързан с широк спектър от усложнения като болка,
повишен риск от фрактури и хиперкалциемия и компресия на гръбначния мозък. Най-често лечението
съчетава медикаментозна и метаболитна терапия с
перкутанно лъчелечение и по-рядко оперативно лечение. Като резултат се коригира хиперкалцемията,
намалява болката, протектира се развитието на нови
остеолитични лезии и се намаляват възможностите за
фрактури, подобрява се качеството на живот и се забавя прогресията на наличните костни метастази.
Murali N. et al. 2020 г. (20) правят анализ на ранните
резултати от успешно приложение на методите на интервенционалната онкология за локално лечение на
първичен и метастатичен рак, включително и на ОМБ,
като обхватът на интервенционалното лечение включва радиочестотна аблация, хемоемболизация, радиоемболизация, криохирургия и др. с цел радикално излекуване или палиативна редукция на туморния обем.

Фигура 2. Процентно разпределение на метастазите в отделите на гръбначния стълб
Остеобластните метастази са остеосклеротични огнища, уплътнения на спонгиозната кост – локален феномен, при който туморните клетки активират остеобластните ивици в преградките на спонгиозата (млечна
жлеза, простатна жлеза и панкреас). При остеокласните метастази туморните клетки активират остеокластите, вследствие на което се получават остеолитични
огнища. При този тип костна деструкция болковият
синдром е най-силно изразен (млечна жлеза, бронхи,
бъбреци, щитовидната жлеза и мултиплен миелом).
При смесена форма на остеобластни и остеокласт-

Олигометастазиралият рак е признат за отделен клиничен субект в продължение на повече от 100 години.
Десетилетия хирурзите разработват стратегии за идентифициране на пациенти с ОМБ, които биха имали потенциал да се излекуват чрез хирургично отстраняване
на олигометастазите – „метастазектомия“. Окуражаващите резултати от локално аблативно лечение при
олигометастатични пациенти превърна лечебните намерения в широко прилаган метод, в резултат на което
се разшири броят на олигометастатичните пациенти,
които отговарят на условията за локална терапия. Това
даде основание на много автори да коментират рационалното прилагане на локалните методи при ОМБ и
изследователи като Boffa D., 2018 г., (21) да предложат
на широко обсъждане потенциалните последствия от
грешките, риска и ползите за всички локални методи
на поведение при всеки болен.
С възможностите на съвременните технологии за прецизна образна диагностика и уредби за облъчване се
въведе нов и ефективен аблативен локален метод на
лечение в онкологията – стереотактично аблативно лъчелечение (СТАЛЛ) или радиохирургия (РХ) с цел
постигане на висок локален, а при определени болни
системен, контрол на ОМБ, дефинитивно лечелечение
на първични злокачествени, доброкачествени тумори
и някои неврологични и съдови разстройства.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИОХИРУРГИЯТА – СТЕРЕОТАКТИЧНО АБЛАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Радиохирургичният метод е резултат от единство на
иновативна концепция, радиобиология и прилагане
на най-нови технологии за туморни изображения, съчетани с прецизни методи за безопасно прилагане на
високи, биологично ефективни радикални дози при
стръмен градиент за околните здрави тъкани, в една
до няколко фракции с цел унищожаване или инактивиране на тумора при пренебрежима ранна токсичност и увреждане на околните здрави тъкани.
Стереотактичният компонент на тези техники се отнася до процедура, при която мишенният обем се локализира спрямо фиксирана триизмерна референтна
система, като твърда рамка на главата, костни структури или фиксирани изкуствени маркери. Обездвижването на пациента е съчетано с образно верифициране при всяка фракция или лъчев сноп в целия курс на
лечение, с механизми за преодоляване на физиологичните движения на туморите. Безопасното реализиране
на много по-висока дозова фракция от стандартното
лъчелечение се извършва чрез малки и прецизно очертани обеми в човешкото тяло. Използват се разнообразни методи за локализиране и следене на тумора,
обездвижване на пациента, анатомотопографско и
дозиметрично планиране, дозиметрично верифициране и аплициране на предписаната доза. За разлика
от стандартното лъчелечение, където осигурителните
зони (основно за компенсиране на дихателните движения) са с ширина от 1-2 см, при стереотактичното
аблативно лъчелечение (СТАЛЛ) се допускат до 5 мм.
СТАЛЛ е аналогичен на другите агресивни локални
онкологични методи (хирургични или интервенционални), но е неинвазивен с подобна ефективност и пониска токсичност, което дава възможност за бързо интегриране на болния в комплексното противотуморно
лечение.
Създателите Lars Leksell и радиобиологът Borje Larsson
през далечната 1951 г. прилагат за първи път радиохирургия (РХ) чрез ортоволтно рентгеново лъчение, впоследствие с протони в университета в Упсала, Швеция,
като го наричат „лъчев нож“, поради имитиране ефекта на скалпел. Високата цена и дозиметричните несигурности на протонната терапия тогава са причина за
изоставането ѝ като радиохирургичен метод. Следва
използване на гама-лъчението на 179 миниатюрни
кобалтови източника, поставени в сфера на апарат
– Gamma Knife, понастоящем и с три източника (22).
Ladislau Steiner от Каролинската болница и по-късно
в университета на Вирджиния 1987 г. става пионер в
радиохирургията на артериовенозни малформации.
Първи Federico Colombo прилага РХ на линеен ускорител, а медицинските физици Winston & Lutz в Бостън докладват за необходимостта от прецизност при
имобилизиране на пациента за постигане на висока
точност. Прогресът на диагностичните сканиращи методи с висока резолюция (КT, MРТ, ПET-КТ) през 80те години дадоха възможност за локализиране и очер-
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таване на интра- и екстракраниални зони на интерес и
възможност за очертаване на малки мишенни обеми.
Постепенно технологичните принципи при РХ за глава се пренасят за лечение на тумори с екстракраниална локализация. Стартира и роботизираната РХ с конструирането на Ciber Knife – уредба, снабдена с рентгенова изобразяваща система, която следи мишенните
обеми и екстракраниално в тялото на болния. Oбразите се сравняват с компютърнотомографските образи от aнатомотопографското планиране преди всяко
облъчване и лъчевият сноп се насочва към него (22).
През последното десетилетие за стереотактичното аблативно лъчелечение (stereotactic ablative
radiotherapy – SАRT) се използват различни, но общоприети термини. В зависимост от броя на фракциите определяме като стереотактична радиохирургия
(Stereotactic radiosurgery – SRS) при прилагане на 1-5
фракции в последователни дни, рядко през ден. При
използване ≥ 6 до 12 фракции най-възприет е термина
„стереотактично лъчелечение на тялото“ (stereotactic
body radiotherapy – SBRT/SRT), но все по-често се използва „хипофракционирано стереотактично лъчелечение“ (hypofractionated stereotactic radiotherapy –
hSRT).
В зависимост от мястото на приложение в тялото на
болния англосаксонските автори разделят стереотактичното ЛЛ на интракраниална и екстракраниална
радиохирургия (23).
Радиобилогични принципи в радиохирургията
Общо казано, стереотичното аблативно лъчелечение
използва прецизно насочени лъчеви снопове с високо
енергийно лъчение с цел трайно увреждане молекулата на ДНК. При прилагане на високи дози в единични
фракции радиобиологичните принципи на 4R са неприложими, което е предимство на метода. Не се наблюдава възстановяване (Recovery) при облъчване под
30 минути, пренебрежима е зависимостта от кислородния ефект (Reoxygenation), предизвиква се предимно интерфазна смърт (Redistribution) във всички фази
на клетъчния цикъл, не само в лъчечувствителните, и
не се наблюдава репопулация (Repopulation) на клетките. Други механизми на лъчевия отговор при стереотактичната радиохирургия, които са по-категорично
изразени от тези при стандартното лъчелечение, са
промените във васкуларизацията на тумора чрез увреждане ендотела на съдовете, образуване на емболи,
склерозиране, нарушения в храненето на тумора и индиректно спиране на неговия растеж, особено валидно
за доброкачествените тумори (24).
Добре известно е, че новообразуваните туморни кръвоносни съдове са крехки и изключително чувствителни при дози > 10 Gy, които причиняват значителни
щети в съдовете на тумора, влошават вътретуморната
среда, предизвикват исхемична или косвена/вторична туморна клетъчна смърт в рамките на няколко дни
след SRS или SRT с преобладаване на некроза (некробиоза). Въздействието върху тумора е съпътствано с

отделяне от увредените клетки на разградни, множество протеинови комплекси (DAMPs) и цитокини. Те
осъществяват допълнително, не само локален, но и
системен противотуморен ефект, наричан извънтаргетен или извънмишенен (abscopal) или извън полето
на облъчване ефект. Demaria S. et al 2004 г. (25) в експериментални модели предполага, че извънполевият
ефект е специфичен за тумора и е частично имунен,
медииран от индуцираните от радиацията Т-клетки.
Те подтискат туморния растеж далеч от облъчваното
поле, като се допуска, че и нарастването на общия туморен обем също се включва в механизмите на системния отговор. През 2009 г. Formenti S. et al. (26) описват ефекта, настъпил на разстояние от облъчения
обем, но в рамките на същия организъм, с термина от
латинския префикс ab – „далеч“ и от scopos – „скок“.
Механизмите не са докрай изяснени, но включват активиране на противотуморен имунен отговор, описан както след конвенционално хипофракционирано
ЛЛ, но по-скоро след аблативно стреотактично ЛЛ,
главно при малигнения меланом с установена циторедукция в необлъчени места (27, 28). Song C. et al. 2013
г. (29) представят какво е необходимото нарастване в
размера на дозовата фракция при облъчване на нормоксични, хипоксични туморни и ендотелни клетки,
съобразно LQ модела.
На фиг. 3 са илюстрирани вероятностите за настъпила
смърт при а) наситени с кислород клетки след реализиране на доза от 2-5 Gy; при b) хипоксични туморни клетки, които съставляват около 10% от туморния
обем, е необходимо почти удвояване на дозата 6-12 Gy
и за постигане на клетъчна смърт в с) ендотела на съдовете дозата е > 12 Gy, която настъпва по-бавно.

Фигура 3. Клетъчна преживяемост на нормоксични,
хипоксични клетки и съдов ендотел при различен
размер на фракцията в Gy
При директен ефект върху туморните клетки и вторичния чрез съдово увреждане се освобождават свързани с тумора пептиди и различни противовъзпалителни цитокини, които задействат антитуморния иму-

нен отговор. Въпреки това, точната роля на имунния
удар върху туморните клетки при SRS и SRT все още не
е ясно определен. От една страна, при конвенционално
фракционираното ЛЛ радиобиологичните механизми
на “4 R” не включват непряката клетъчна смърт и, следователно, те не могат да отчетат ефективния контрол
на тумора при стереотактичното аблативно ЛЛ. От
друга страна, линейно-квадратичният модел оценява
клетъчната смърт, причинена от ДНК увреждания,
което има ограничено значение в радиохирургията
и не предсказва точно, надценява клетъчните загуби
при аблативно високите дози. BED (биологично ефективна доза) или EQD2 (еквивалентната доза на 2 Gy
за фракции) се използват за сравняване на различни
режими на фракциониране. Единственият параметър,
необходим за извършване на изчисленията, е съотношението α/β. Въпреки че има много несигурности, за
ранния отговор на нормалните тъкани и за повечето
тумори се използва стойност на съотношението α/β
≥10 Gy. Изборът на този параметър е от решаващо значение за правилното изчисляване на BED или EQD2.
Например, някои бавнорастящи тумори, като рак на
простатата, рак на гърдата, меланом и сарком на меките тъкани, имат α/β съотношение значително под 10
Gy, като не се отчита и обичайната хетерогенност на
тумора, както и взаимодействието с околните тъкани
и организма като цяло.
Уредби за провеждане на стереотактично лъчелечение
Интракраниална и екстракраниална радиохирургия
може да се провежда с уредби, генериращи спирачно лъчение (линейни ускорители), заредени частици
(протони и тежки йони) и гама-лъчи. Използват се
техники на образно асистирано лъчелечение, за да се
осигури точността на стереотактичната координатна
система. Имобилизационни устройства и различни
реперни системи могат да се използват само за обездвижване и грубо локализиране. От съществено значение е осигуряването на максимална вероятност за
възпроизводимост на разположението на туморния
обем и критичните органи по време на облъчване.
Това може да се постигне чрез инвазивно фиксиращо
устройство или чрез използването на подходяща изобразяваща система.
Анотомотопографско планиране. За осъществяването
на анатомотопографското планиране при провеждане
на радиохирургия се използват образи, освен от конвенционален компютърен томограф и от други образни методи – МРТ и ПЕТ/КТ. Осъществява се сливането им с цел по-точно очертаване на обемите за облъчване. Прецизната имобилизация на пациентите, с
цел постигане на по-висока точност и повторяемост на
позицията за облъчване, се постига с разнообразие от
имобилизационни средства – термопластични маски,
дюшеци, приспособления за фиксиране на крайници
и др.
При очертаване на обемите за облъчване е налице изискване за малък таргетен обем, с малки осигурителни
граници. Истинският туморен обем (ТО – GTV) съ-
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държа лезията, видима на МРТ/КT. Клиничният мишенен обем (КМО – CTV) включва микроскопското,
подозирано разпространение на тумора, съобразно
биологията на тумора. Например, допълнително разширяване на зоната от ТО до КМО е ненужно при
аденоми на хипофизата, но при разпространение към
кавернозния плексус е необходима преценка за малка
допълнителна зона при очаквана микроскопична туморна инфилтрация при някои от тях. Планираният
мишенен обем (ПМО – PTV) трябва да бъде съобразен
и с несигурности в позицията на пациента. Разширяването на осигурителната зона от ТО до ПМО, поради използване на различни търговски терапевтични
уредби, всеки център следва да проверява и прилага
граници, въз основа на собствените измервания и наблюдения. При радиохирургия на органи, за които е
характерна по-голяма амплитуда на движение, като
бял дроб и надбъбрек, при планиране на лъчелечението се задава допълнителен вътрешен мишенен обем
(ВМО – ITV). Той представлява КМО плюс вътрешна
осигурителна зона, която компенсира физиологичните
движения и промените в мястото, големината и формата на анатомичните структури по време на лъчелечението (включва всички дихателни, сърдечни и др.
физиологични движения).
Дозово-ограничаващите структури – критични органи (КО), като оптични нерви, хиазма, гръбначен стълб
и др., които са най-чувствителни при провеждане на
СТАЛЛ, се изключват от мишенния обем. Необходимо
е внимателно да се очертае всеки КО около мишенния
туморен обем. Понякога за КО се налага разширяване
на мишенния обем до планиран, но припокриването
му с този за тумора може да доведе до неадекватно
покритие на ПМО за тумора, което налага приемлив
компромис.
Дозиметрично планиране. За разлика от конвенционалното лъчелечение, което се основава на хомогенно
получаване на предписаната доза в планирания мишенен обем, при стереотактичното лъчелечение има
следните специфики:
1. Поради реализиране на много висока доза за фракция в ограничен обем от тумора и в непосредствена
близост на нормалните тъкани се допуска наличие
на горещи точки (hotspots) в мишенния обем.
2. Обемът от здрави тъкани, който получава високи дози извън мишенния обем, трябва да се сведе до минимум за ограничаване риска от локална
токсичност, което налага постигане на много висок
градиентът на намаляване на дозата извън мишенния обем.
3. В случаи, когато разликата в размера и позицията
на КМО, които се дължат на физиологични движения с малка амплитуда и водят до промяна < 5 мм
в положението на туморния обем или с честота,
по-малка или от порядъка на времето за облъчване, се въвежда обединен обем, включващ възможните положения на КМО (контурира се вътрешен
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мишенен обем – ВМО). Вътрешният мишенен обем
зависи от вариантите за отчитане и компенсация
на физиологичните движения по време на облъчване.
4. Планираният мишенен обем (ПМО) включва допълнителна осигурителна зона, която да компенсира грешките в позиционирането на пациента, допустимите промени в параметрите на терапевтичната уредба и промените на КМО между отделните
фракции.
5. Понастоящем не е определена зависимостта между големината на осигурителната зона и лечебните
резултати, което налага адекватността на осигурителната зона да се основава на разбирането „Колко
висока доза трябва да получи ПМО и колко висок
трябва да е дозният градиент в здравите тъкани?“,
както и от възможностите на съответната клиника
или отделение за откриване и намаляване на случайните и систематични грешки при провеждане
на СТАЛЛ. Препоръчва се осигурителната зона в
краниокаудална посока от 5 до 10 мм, а в останалите посоки – от 2 до 5 мм в зависимост от опита.
Качеството на дозиметричния план зависи от методиката, която е избрана за изработването на плана,
оптимизационния и изчислителен алгоритъм и възможностите на лъчетерапевтичната уредба. Дозиметричният план може да бъде изработен чрез използване
на следните техники:
1. Триизмерно конформално лъчелечение (3DCRT),
при което дозиметричният план е резултат на типично директно планиране (не се използва оптимизационен изчислителен алгоритъм). Качеството
му зависи изключително от опита на планиращия.
Такъв план може да е с предимство при облъчване
на „движеща се мишена“, тъй като туморът винаги
е в платото на лъчевия сноп.
2. Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT),
при което за изработване на дозиметричния план
се изисква изчислителен алгоритъм за обратно
планиране.
3. Обемно модулирано по интензитет ротационно
лъчелечение (VMAT), при което също се изисква
изчислителен алгоритъм за обратно планиране.
Независимо от използваната техника за изработване
на дозиметричния план е необходимо ясно да са описани неговите характеристики както следва: покритие
на планирания мишенен обем; хетерогенност (нехомогенност) на дозата в ПМО; индекс на конформност
на изодозното разпределение; местоположение и обем
на областите с доза по-висока от предписаната; градиент на дозата извън ПМО. В ръководствата за СТАЛЛ
в табличен вид се представят видовете нормални тъкани с различна организация (серийна, паралелна),
максималният критичен прагов обем и ограниченията
на погълнатата доза при реализиране на една, три и
пет фракции, размерът на праговата доза (D), макси-

малната доза в точка и уврежданията, свързани при
регистрирана токсичност ≥ от 3 степен за съответния
критичен орган, които се ползват в процеса на клиничното и дозиметрично планиране (30).
Верификационни техники (проверка). Образно асистираното лъчелечение (Image-guided radiation therapy,
IGRT) използва различни образни методи, чрез които
се проследява и/или верифицира пространственото
положение на туморния обем непосредствено преди
и/или по време на облъчването. Прецизната проверка на лъчетерапевтичния план е изключително важна,
особено при облъчване на малки обеми с високи единични дози. Разработени са няколко техники за верификация чрез образни методи и чрез имплантиране
на маркери (fiducials) в тумора или в непосредствена
близост до него.
Проверката на плана чрез образни методи се осъществява с помощта на система за електронни портални
изображения (EPID), която е монтирана в самата машина за лъчелечение. Чрез тази система се получават
KV, MV и CBCT образи. При KV и MV верификация се
получават 2 образа в 2 равнини (фас и профил). Проверката на плана се осъществява само по костни репери. При използването на CBCT техниката се получава
3D oбраз в трите основни равнини. Предимството на
CBCT образа е възможността да се представят визуално планираните мишенни обеми и да се направи
оценка на плана, едновременно по костни структури
и по меки тъкани. Недостатъкът на CBCT техниката
спрямо KV и MV е по-високото допълнително лъчево
натоварване за пациента (31).
По-прецизна проверка на позицията на пациента и на
мишенните обеми може да се извърши чрез монтиране на диагностичен КТ в процедурното помещение на
апарата (In-room CT) или използването на МРТ ускорители. При In-room CT се получава образ с голяма разделителна способност, който има диагностична
стойност. Недостатък на този метод за верификация
е възможността за промяна положението на пациента
при преминаване на масата от КT към линейния ускорител. Използват се стандартни средства за имобилизация. MRT ускорителите представляват хибридна
система, която се базира на високата разделителна
способност на МРТ за меки тъкани като средство за
подпомагане на правилното позициониране по време
на лъчелечението.
Друг метод за образно асистирано лъчелечение е имплантирането на малки маркери (fiducials) в тумора
или в непосредствена близост до него. Те могат да
бъдат изработени от различни материали като медицинска стомана, злато или гел. Стандартно се имплантират от 3 до 4 маркера. Процедурата по поставянето
им е инвазивна и крие риск от усложнения като болка,
кървене и възпаление. Не е подходяща при пациенти,
които са на антикоагулантна терапия. Друг недостатък на този метод е възможността на маркерите да
мигрират, макар и рядко, към други анатомични области (32). Най-често тази техника за верификация

се използва при тумори на бял дроб, простатна жлеза
и черен дроб. С помощта на автоматични системи се
следи движението на имплантираните маркери. Осъществява се верификация на плана в реално време, т.е.
по време на самото облъчване. Системите следят движението на тумора и спират облъчването при отмествания, които са по-големи от предварително зададените. При кибер ножа са разработени различни видове
оптични системи за проследяване (стерео камера с оптични маркери), които са разположени върху кожата
на пациента (Synchrony), и проследяват движението на
тумора по време на лъчелечението без предварително
имплантирани маркери. При Synchrony системата пациентите са облечени със специална жилетка, в която
са внедрени 3D LED маркери. По време на облъчването определена камера следи дихателните движения на
пациента и от там и движението на тумора. X sight lung
системата е предназначена за проследяване на тумори
в областта на белия дроб, разположени периферно или
в апекса с минимален размер 15 мм във всички посоки.
Верификация може да се извърши с помощта и на нейонизиращи лъчения като ултразвук, инфрачервено и
електромагнитно проследяване (Calypso система).
Радиохирургия при олигометастатична болест
(ОМБ)
Терапевтичните постижения в онкологията не са напълно изяснени при метастатично заболяване, което
остава до голяма степен нелечимо и е основната причина за фатален край на болния. Метастатичният процес може да се появи както рано, така и късно в еволюцията на първичния тумор. По-доброто разбиране
на генетичната еволюция на метастатичната болест
има потенциала да разкрие различия в терапевтичната
уязвимост на първичните и метастатичните тумори,
да хвърли светлина върху времевите модели, маршрути за метастатична колонизация и да даде представа
за биологията на метастатичния процес. Има данни,
които предполагат, че макроеволюцията на метастатичното заболяване е свързана с началото на хромозомната нестабилност, която трябва да се използва
при комбинираното прилагане на локалните и системни методи при ОМБ (33).
ОМБ обикновено се определя като стадий на клинично или рентгенологично доказано метастатично заболяване с ограничен туморен обем и бавно разпространение. Потенциалните ползи от отличния туморен
контрол с ниска токсичност доведоха до нарастваща
употреба на СТАЛЛ в редица клинични случаи, където има предимства пред хирургичната резекция.
Методът е неинвазивен, може да се прилага в анатомични места, недостъпни за операция и поради пренебрежима токсичност – без прекъсване и в хода на
системното лечение (34). Клиничните проучвания
сравняват резултатите за локален контрол и обща преживяемост (по-често свободна от заболяване) на ОМБ
при солидни тумори с хирургично лечение, интервенционални методи – HFU, радиоемболизация и др, конвенционално палиативно ЛЛ и стереотактична радиохирургия. Селекцията на болните в групи е трудна при
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различен ограничителен брой метастази – 1-3/4-5/510, защото броят на метастазите не винаги отговаря
на туморната тежест – обема на ОМБ. Хипотезата на
ОМБ предполага, че пациенти с ограничен брой метастази могат да бъдат излекувани, ако всички лезии
се излекуват. Доказателствата от рандомизирани контролирани проучвания в подкрепа на тази парадигма
са оскъдни, но наличните във фаза II са окуражаващи
за прилагане на агресивни локални методи при болни
с ограничен брой метастази и стабилна болест за първичния тумор.
Мозъчно метастазиране и SRS
Първото рандомизирано проспективно проучване
през 1990 г. заключи, че хирургичното отстраняване
на единична мозъчна метастаза, последвана от цялостно мозъчно облъчване (WBRT), води до по-добър ЛК
и подобрена преживяемост с 15-40 седмици (р < .01),
в сравнение със самостоятелното лечелечение (WBRT)
(35). За съжаление, Rades D. еt al. през 2008 г. (36) опровергаха очакванията за успешна профилактика от
развитие на нови мозъчни метастази при прилагане на
двата метода.
Проучването на RTOG 9508 фаза 3, 2004 г., (37), доказа
предимство от прилагането на SRS след WBRT при пациенти с една неоперабилна мозъчна метастаза, срещу
самостоятелно WBRT – преживяемост 6,5 срещу 5 месеца (р. 03). Въпреки че липсва предимство за преживяемост при болни с 2-3 мозъчни метастази, SRS след
WBRT подобрява статуса по Карновски и редуцира
употребата на стероиди.
Все по-рядкото прилагане на WBRT и нарастване на
SRS техниката при мозъчно метастазиране е свързано
с пренебрежимата токсичност на метода, продължително подобряване в качеството на живот при болните
с различни туморни хистологии. Добавянето на таргетна и имунотерапия към SRS даде нови доказателства за ефективно лечение на пациенти с големи и
многобройни мозъчни лезии (38). Самостоятелно или
в комбинация с оперативно и/или системно лечение
на SRS оформя различни стратегии при имуно- и таргетна терапия при рака на гърдата, рака на белия дроб
и меланома, както и използването на SRS в предоперативен план. Очакват се доказателства за определяне
оптималната последователност на онкологичните методи и се идентифицират специфични подгрупи пациенти, при които агресивните комбинирани подходи на
лечение ще доведат до клинична полза.
Белодробни метастази и SRT
SBRT се прилага като алтернатива на хирургичното
лечение при белодробни олигометастази, особено при
противопоказания за операция. Сравнително проучване на Widder J. et al. 2013 (39) не показа разлика в ОП
при пациенти с белодробни олигометастази с различни биологични подвидове, лекувани с белодробна метастазектомия (PME), или SBRT при противопоказания за операция. При проследяване от 43 месеца, ОП
на 1, 3 и 5 години е напълно съпоставима – 87%, 62% и

844

41% за PME и 98%, 60% и 49% за SBRT с тенденция за
по-добра при радиохирургичния метод (р. 43).
Рандомизирано проучване във фаза 2 при олигометастатичен NSCLC (1-3 метастази), 2016 г., сравни конвенционално ЛЛ (SBRT) хирургично лечение с поддържаща терапия след първа линия системно лечение и стабилна болест. В групата с консолидиращо облъчване
свободният от болест период е 12 мес., срещу 4 мес.
в групата с поддържащо лечение (40). Приложените
дози са в широк спектър от палиативни (5 x 4 Gy, 10 x 3
Gy, 1-2 x 8Gy) или SRT схеми за метастатичните лезии
в мозък, кости, черен и бял дроб, като въпросът за оптималната биологично еквивалентна доза на консолидиращото ЛЛ остава открит. Подобрената преживяемост без прогресия, в сравнение само с поддържаща
терапия, е основание за преминаване към фаза 3 като
стандартна възможност за лечение при тази схема.
В проучването SABR-COMET 2019 г. (41) се оценяват
лечебните резултати и токсичност в две групи болни с
NSCLC 1-3/4-5 метастази. Сравнява се ефектът от палиативно конвенционално ЛЛ при мозъчни метастази
10 х 3 Gy, 5 х 4 Gy целомозъчно, при костни 1-2 х 8 Gy,
10 х 3 Gy, 5 х 4 Gy, при хепатални 5 х 4 Gy, при белодробни 1 х 8 Gy и останалите схеми. Наблюдението е 25
месеца, със ср. ОП 28 мес. в контролата срещу 41 мес.
за SRТ (p .09). Токсичността в групата със SABR е статистически значимо по-висока 29%/9% в контролата с
палиативно ЛЛ (p .02), което се свързва с облъчване
на централни белодробни лезии, като се препоръчва
изследване за прилагане на SRТ през ден или повече.
Свързаните с лечението смъртни случаи са настъпили
при 4·5% от 66 след SRТ, в сравнение с нито един в контролната група. В обобщение, доказателства от рандомизираното проучване подкрепят ползата от SRТ
при ОМБ и сега предстои да се докаже тази полза в
две последващи изпитвания фаза 3 – текущите SABRCOMET-10 (NCT03721341), които включват пациенти
вече и с 4-10 метастатични лезии, и SABR-COMET-3
(NCT03862911), коeто включва пациенти с 1-3 метастатични лезии, коментират Palma D., A. Warner, S.
Senan 2020 г. (42).
Резултатите от проспективно рандомизирано проучване във фаза 2 – STOMP 2018 г. (43) при асимптоматична ОМБ на простатен карцином (≤ 3 екстракраниални мет. лезии и тестостероново ниво > 50 ng/mL),
сравни наблюдение с агресивно локално лечение на
метастазите – операция или SRT на всички диагностицирани лезии. От 31 пациенти при 25 са приложили
SRT и при 6 – оперативно лечение. Свободната от заболяване преживяемост в двете групи е 21 мес. спрямо
13 мес. в контролната група с наблюдение (р. 0,11). При
прогресия се включва ADT терапия и проследената
ОП след нея, при болни с ADT и SRT срещу самостоятелна ADT, резултатите са по-добри при двата метода
и се пристъпва към фаза 3 на проучването.
Чернодробни метастази и SRT
Чернодробните метастази са честа причина за заболяемост и смъртност. Черният дроб е защитен от някои

цитотоксични агенти поради естествената си детоксикационна функция и относително хипоксичното си
състояние. При повечето чернодробни метастази кръвоснабдяването е директно от чернодробната артериална система, докато 80% от перфузията на нормалния
черен дроб се осигурява от порталната венозна система. Това явление налага нови интервенционни радиологични техники за лечение на неопластично засягане
на черния дроб. По същия начин, напредъкът в образната диагностика позволи по-категорична анатомична
локализация на чернодробните метастази, което доведе до нови минимално инвазивни или неинвазивни
лечения за тези тумори.
Резекцията на ограничен брой изолирани чернодробни метастази от колоректален рак е свързана и с
подобрена обща преживяемост. (44) Проучванията,
показващи повишаване на общата преживяемост при
резекция на чернодробни метастази от неколоректални злокачествени заболявания, са оскъдни. Въпреки
това се съобщава за дългосрочни резултати при избрани пациенти с олигометастази от рак на гърдата,
яйчниците, бъбреците и гинекологични заболявания,
както меланом и саркоми. (45) Постигането на локален
контрол е основна цел на лечението при такива пациенти с добре определен, изолиран брой чернодробни
метастази.
Стереотактичната радиохихирургия (SRT) е все
по-привлекателна опция за пациенти с ограничен
брой нерезектабилни чернодробни метастази, изискващи лечение, адекватен нормален резерв на черния
дроб и тумори с размери под 6-8 см. Целта е да се реализира висока доза в лезията и да се осигури локален
контрол с максимално ограничена доза в околния паренхим и вероятност за усложнения. В литературата
са докладвани редица ретроспективни и проспективни проучвания за SRT при лечението на чернодробни
метастази (46, 47, 48).
Все още липсва консенсус относно схемата за оптимална доза и фракциониране. Въпреки това, като цяло,
процентите на локалния контрол са високи, вариращи
от 70% до 100% в рамките на 1 година. Тълкуването на
общата преживяемост има много объркващи фактори,
тъй като има значителна хетерогенност при подбора
на пациента, на първичните тумори и проведените
схеми на лечение (различни локални и системни терапии), преди SRT.
Като цяло се отчита, че локалният контрол съответства
на два основни фактора – единият е по-малък обем на
тумора, а другият е по-висока обща предписана доза
(49). В анализ на Chang D. et al., 2011 г. (50), който комбинира опита на Станфорд, Princess Margaret Hospital
и университетът в Колорадо, включва 65 пациенти с
общо 102 чернодробни метастази. Прогнозният диапазон на дозите, необходим при > 90% от болните за

осъществяване на 1-год. локален контрол, е в рамките
на 46-54 Gy в 3 фракции или BED от 117 Gy (EQD2 =
98 Gy). Продължителният локален контрол след SRT
при многовариационния анализ е тясно свързан с подобрена преживяемост.
Проучването на Lee М. et al. 2009 г. (51) включва 68 болни със среден туморен обем от 76 см3, следва индивидуализирано определяне на фракциониране на дозите,
като общата доза варира от 27,7-60 Gy в 6 фракции при
1-год. локален контрол – 71%. В друго проучване на
Aitken К. et al. 2014 г. (52) 34 пациенти са били лекувани с туморни обеми в широк диапазон от 2 до 614 ml,
което обяснява и различните граници в дозата – 3060 Gy в 10 фракции. Установеният локален контрол,
наблюдаван на 1 и 2 г., е съответно при 65% и 45% от
болните. Oграничение на дозата за невключен черен
дроб e < 15 Gy за обем от 700 cm3, описано от Schefter
Т. et al. 2005 г. (53)
След SRT на черния дроб, през първите няколко месеца се наблюдава зона на хиподенсност при последващи
КТ сканирания, съответстващи на обема, който първоначално е получил 30 Gy или повече. Това явление
вероятно се дължи на венооклузивните ефекти, описано за първи път от Herfarth К. et al. 2003 г. (54) след
еднократна доза SRT. Той описва три различни типа
реакция. Реакция от тип 1 се проявява средно от 1,8
месеца след SRT и се характеризира с хиподенсност на
портална венозна фаза и изоденсност в късната фаза.
Реакцията от тип 2 се проявява в средно 1,6 месеца
след SRT и се характеризира с хиподенсност на портална венозна фаза и свръхплътност на късната фаза.
Основната патофизиология на реакцията от тип 2 е,
че синусоидите в облъчената област получават контрастното вещество по-късно, отколкото в нормалния
черен дроб (което причинява хиподенсност в порталната венозна фаза) поради запушване и следователно
намаления приток на кръв в тази област. Клирънсът
на контрастната материя също се намалява поради
запушването на централните вени (което причинява
хиперденсността в късната фаза). Реакцията от тип 1
може да се обясни като ранна реакция от тип 2. Претоварването на малките чернодробни вени може би
вече е повлияло на контрастния приток (което води
до хиподенсност в порталната венозна фаза). Въпреки това, еферентните вени все още могат да изчистят
контрастното вещество достатъчно бързо за поява на
изоденсност в късната фаза. Реакцията от тип 3 се проявява по-късно (3,9 месеца след SRT), което представя изо-хиперинтенсност в порталната венозна фаза и
поява на хиперинтесност в късната фаза. Смята се, че
това се дължи на хронично увреждане на черния дроб.
Не са известни клинични последици от тези открития.
Важното обаче е, че те могат да замъглят оценката на
туморния отговор през първите няколко месеца след
SRT. Тези рентгенографски промени обикновено се
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възстановяват в рамките на 6-9 месеца. Следователно изображенията след лечението трябва да се повтарят поне
на всеки 3 месеца след SRT до 1 година.

Фигура 4. SRT на белодробни и чернодробни лезии на ОМБ при колоректален карцином
Костно метастазиране и SRT
При пациентите с напреднало онкологично заболяване костните метастази са най-честата причина за свързана с рак болка (55). Конвенционалното ЛЛ е водещо лечение при метастазите в костите. При приблизително 60%
от болните се наблюдава облекчаване на болката след ЛЛ, като при 25% болката изчезва напълно (56) Средната
продължителност на обезболяването е приблизително 4 месеца. (57) Към днешна дата не е доказан ефект на
доза-отговор, еднократната доза от 8 Gy осигурява еквивалентен контрол на болката в сравнение с хипофракционирани схеми от 20-30 Gy в 3-5 фракции. Напредъкът в SRT даде възможност за прилагане на потенциално
аблативни дози при спазване на ограниченията в здравите тъкани. Въпреки че стереотактичната радиохирургия
има предимство при лечение на малки мозъчни метастази, ролята ѝ при метастази в костите остава неясна (58).
Хипотезата е, че аблативните дози в костните метастази могат да подобрят скоростта на реакция по отношение
на болката и продължителността на ефекта, свързани с по-високия локален контрол (59).
Гръбначният стълб е обичайно място за метастази и дава значителна заболяемост и смъртност. Класическият
подход за лечение на пациенти със симптоматични метастази на гръбначния стълб е конвенционалното палиативно ЛЛ с общи схеми на фракциониране, като 8 Gy в 1 фракция, 20 Gy в 5 фракции или 30 Gy в 10 фракции.
Макар и ефективен метод за подобряване на симптоматиката, локалният контрол е незадоволителен (60) С наличието на повече линии на системна терапия, подобряваща преживяемостта на пациента, при подбрани пациенти
трябва да се подобри и локалният контрол и да се предотвратят неврологичните усложнения. Реализирането на
високи биологично ефективни дози (BED) със SRT непосредствено до гръбначния стълб води до продължителен
локален контрол, заедно с облекчаване на болката. За болните с ОМБ SRT може да удължи преживяемостта без
прогресия и потенциално да забави влизането в следваща линия системно лечение (61). Предимство на метода
е, че при повторно ЛЛ на спинални метастази е възможно да се редуцира дозата в критичните органи. Barzilai O.
et al. 2018 г. (62) отчитат, че при пациенти с олигометастатична болест (дефинирана като < 5 метастази) е налице
по-добра преживяемост, в сравнение с тези с полиметастатична болест (> 5 метастази). Трябва да се отбележи, че
подобреният локален контрол на 6 и 12 месеца е отчетен в подгрупата болни със солитарни метастази.
SRT на гръбначния стълб е свързано с премерен баланс между успеха и риска от неврологични усложнения, свързани с прогресията на тумора и токсичности като фрактура на гръбначния стълб и миелопатия. Усъвършенстването в планирането на ЛЛ направиха възможно приложението на SRT на гръбначния стълб. Изисква се внима-
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телен подбор на пациента, запознаване с техниката и
разбиране на потенциалните ранни и късни реакции.
Лечението на новопоявили се метастази в гръбначния
стълб чрез SRT дава благоприятен локален контрол, в
диапазона от 80-95% при хетерогенна група пациенти,
лекувани с редица режими на фракциониране, вариращи от 1-3 фракция (15 Gy до 30 Gy (63). Hall et al. 2011
г. (64) при 1400 болни докладват, че локалният контрол
е приблизително 90% на 15 месеца .Tseng C. Et al., 2018
г., (65) използват 24 Gy в 2 фракции като стандарт за
нови метастази и постигат локален контрол на 1 и 2
г. при 90.3 и 82.4% от болните. При SRT се наблюдава
по-висок локален контрол на 2 г., в сравнение с конвенционалната палиативна лъчетерапия при пациенти
с ОМБ.
Ретроспективните проучвания при лъчерезистенти
тумори показаха едногодишен локален контрол от
83% след лечение на метастази от карцином на бъбрека с доза от 24 Gy в 2 фракции (66). Ghia А. et al. 2016
г. съобщават за подобен 1-год. локален контрол от 82%
при светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином и
установяват, че повече фракции дават по-ниски резултати, в сравнение с единична фракция, което може
да предположи, че ескалацията на BED може да бъде
полезна при лъчерезистентните тумори (67). SRT след
вертобропластика или ламинектомия също дава добър локален туморен контрол, оценен на 1 г. при > 80%
от болните (68). Redmond К. et al. 2016 г. (69) съобщават за локален контрол от 66 до 90% на 1 г. и намаляване на болката в 65 до 81% от случаите.
Проучванията на Hashmi А. et al. 2016 г. (70) за повторно ЛЛ след 30 Gy в 10 фракции и последваща една
фракция SRT съобщават за добър локален контрол от
83% на 1 г., като честотата на свързаните с лечението
гръбначни фрактури са 12% и миелопатия при 1,2%.
Продължителността на отговора може да бъде месеци,
като повторно облъчване при неуспех е възможно след
4 седмици.
SRТ поражда остро възпаление на костта, което отслабва костната матрица и поставя пациентите в риск
от компресионна фрактура (КФ), които при SRT са в
диапазона от 11–39%, в сравнение с 3% при конвенционалното ЛЛ. Независимо от механизма на КФ, тя
може да доведе до по-нататъшна болка и необходимост от хирургична стабилизация. Средното време за
развитие на КФ е 2,5 месеца. (71)
Метастазиране в надбъбречните жлези и SRТ
Надбъбречните жлези са предпочитано място за метастатично разпространение при недребноклетъчен
рак на белия дроб, бъбречноклетъчен карцином и малигнен меланом (72). Напредъкът в лечението на метастатичната болест и широкото използване на КТ и
ПЕТ/КТ в хода на стадиране и проследяване доведе до
увеличаване степента на откриваемост на метастази в
надбъбречните жлези (73).
Адреналектомията е дефинитивно лечение на метастази в надбъбречната жлеза, тъй като няколко хирургични опита показват възможността за дългосрочна
преживяемост след резекция на изолирани метастази
в надбъбречната жлеза, особено от недребноклетъчен
рак на белия дроб. Резекцията на единична надбъбречна метастаза при рак на белия дроб в многоцентрово френско проучване докладва за 5-год. обща пре-

живяемост при 59% от 46 болни. (74) Други аблативни
лечения, като радиочестотна аблация, криоаблация и
трансартериална хемоемболизация, отчитат разнопосочни резултати по отношение на локалния контрол в
малки проучвания (75). Лъчелечение се прилага рядко
и най-често при палиативно болни в случаи на изразена коремна болка. (76)
Многоцентрово рандомизирано, фаза II, проучване
– SABR-COMET 2012 г. (77), подкрепи успеваемостта
на SRT при ОМБ от различни първични тумори, като
освен локален контрол може да подобри и преживяемостта. При болни, провели SRT на 1 до 5 метастази, се отчита средна ОП от 41 месеца, в сравнение с 26
месеца при пациенти, получавали стандартно лечение.
Освен това, свободният от заболяване период е значително по-дълъг при SRT (12 месеца), в сравнение с контролната група (6 месеца).
Chawla S. et al. отчитат през 2008 г. (78) 1-год. локален
контрол и ОП, съответно при 55% и 44% от първоначален опит, с 30 болни. Тази ниска степен на локален
контрол може да се обясни с недостатъчно високите
дози, тъй като BED (α/β = 10) варира от 22,4 Gy (16 Gy
в 4 фракции) до 75 Gy (50 Gy в 10 фракции).
В публикувано ретроспективно проучване на Casamassima F. et al. 2011 г. (79) съобщават за 38 пациенти,
провели SRT на 46 метастази на надбъбречната жлеза
от различен произход. Приложена е по-висока BED
(диапазон: 60-137 Gy), която е осигурила 1-год. локален контрол при 96% от разнородни схеми на фракциониране на SRT.
Наскоро Franzese С. et al. 2017 г. (80) съобщават за резултат при 46 пациенти, лекувани със SRT (40 Gy в 4
фр.) при средно време на проследяване от 7,6 месеца. Локалният контрол на 1 и 2 г. е съответно 65,5%
и 40,7%. През 2019 г. Scouarnec C. et al. (81) лекува метастази в надбъбречните жлези с по-високи дози – 3
фракции от 15 Gy и отчита при 31 болни за постигнат
1- и 2-год. локален контрол, съответно в 97% и 93%.
Всички тези изследвания потвърждават появата на
слаба токсичност след SRT и предвид резултатите, в
зависимост от BED, може да се постигне висок локален
контрол в метастазите на надбъбречната жлеза, независимо от мястото на първичния тумор.
Прогностични клинични фактори при селекция на
пациенти за прилагане на интра- и екстракраниална радиохирургия
Hong J. et al. 2018 г. (82) идентифицират прогностични
клинични фактори за екстракраниална радиохирургия за метастазите при 361 пациенти с ОМБ с различен
вид на първичния тумор. Установен е висок локален
контрол (ЛК) – 72% и 3-год. ОП при 56% от болните,
както и свободна от болест преживяемост при 24% от
болните. Прогностичните критерии включват следните характеристики: възраст, пол, вид първичен тумор,
интервал до диагнозата на ОМБ, брой лекувани метастази, локален контрол на лекуваните метастази и др.
Идентифицирани са клинични фактори, определящи
олигометастатичните пациенти като най-подходящи
за прилагане на аблативно ЛЛ за метастазите, и
прилагането на по-висока биологично ефективна доза
(BED) (p 0.01) се свързва с по-добра обща преживяемост (Табл. 1.).
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Таблица 1. Екстракраниална радиохирургия и групи клинични фактори, определящи по-добри лечебни резултати
Първичен тумор и др. фактори

3-г. OП

Карцином на гърдата, бъбреците или простатата

75%

Останалите туморни локализации с интервал до ОМБ ≥ 6 г.

85%,

Останалите туморни локализации с интервал до ОМБ ≤ 6 г.,
до 2 броя М и възраст < 62 г.

55%

Значим фактор за ЛЛ
Прилагането на по-висока биологично ефективна доза (BED) (p
.01) е свързана с по-добра OП.

Всички останали случаи
Според изследователи като David Palma et al. 2015 г. (83) акцентът в текущите клинични изпитвания за SART при
ОМБ е в правилната селекция на болните, предизвикване на локален и системен (извън полето на облъчване) противотуморен ефект, забавяне прогресията на ОМБ, както и подобряване на общата преживяемост.
Lewis S. et al. 2017 г. (84) отправят въпрос към повече от 1000 специалиста от 43 страни. Отговорът защо използват
SRT е поради краткостта на курса. Основно въвеждането на техниката е след 2005 г. и най-вече след 2010 г. Лекуваните органи са бял дроб (90%), черен дроб (75%) и гръбнак (70%). Схемите за дози/фракциониране при SRT
варират значително. Повечето биха предложили втори курс при рецидив на ОМБ.
В момента се провеждат няколко рандомизирани изпитвания за SRT при болни с ОМБ на различни солидни
първичния тумор – CORE и SABR-COMET. При ОМБ на НДБК са в ход три проучвания – две сравняващи резекция със SRT на метастазите (NCT01725165, SARON) и NCT03137771 за ситемно лечение +/- SRT. При ОМБ
и карцином на гърдата в STEREO-STEIN се изследва и прогностичната стойност на ctDNA върху свободния от
заболяване период и OП. Сигурно те ще предоставят ценна информация за трайността на този подход при много
първични тумори и прилагане на локални методи при далечно метастазиране. Критериите за участие варират, но
има съгласие около благоприятни фактори, около които се обединяват авторите, като възраст, общо състояние,
скорост на нарастване на тумора и хистология, показатели за оценка на минимална болест и възможност да се
реализира висока аблативна доза, посочени в табл. 2.

Таблица 2. Благоприятни прогностични фактори за прилагане на стереотактично аблативно лъчелечение
при ОМБ
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Ограничението за 1 до 5 лезии за прилагане на локални аблативни методи се преодолява постепенно с опита и
окуражаващите резултати при 5 до 10 метастази налагат въпроса: „Дали ОМБ е само число или туморен обем“?
(85). Доказателствената база, подкрепяща използването на SRT като ново лечение на ОМБ, бързо нараства, но
проблемите остават в тези трудни групи от пациенти. В епоха, в която таргетната терапия и подобреното системно лечение за рак в IV стадий водят до повишена свободна от болест преживяемост, интересът и приложението
на локални аблативни методи при олигометастатична болест непрекъснато нараства.
Радиохирургия при първични солидни тумори
Основни показания за прилагане на краниална радиохирургия са доброкачествени новообразувания – менингиоми, невриноми на n. statoacusticus, параганлиоми, питуитарни аденоми, както и някои нетуморни заболявания,
като артериовенозни малформации, тригеминални невралгии и др. (Таблица 3.)
Таблица 3. Вид първичен тумор/заболяване и прилагани схеми за интракраниална радиохирургия
Диагнози

Схеми на стереотактична радиохирургия (SRS)

Хипофизарни аденоми

Еднократно се прилагат 16-18 Gy при нефункциониращи аденоми и 20-25 Gy
при функциониращи, като дозата в хиазмата не бива да надвишава 10-12 Gy.
Най-често наблюдавано усложнение е хипопитуитаризъм – 20,0% (86). Постига
се висок локален контрол, оценен чрез образни изследвания на 5-та и 10-та година, съответно при 95% и 85% от случаите.

Менингиоми, шваноми,
хемангиоперицитоми

Предписва се доза от 14-16 Gy, приложена еднократно, при липса на критични
органи (КО) в съседство. При близост до ствола или други КО се прилагат 12-14
Gy eднократно, така че да не се надвиши максималната доза в ствола от 12.5 Gy.
При 70% от болните се отчита редукция на туморната лезия (86).

Артериовенозни малформации (АВМ)

Университети в Питсбърг и Вирджиния докладват за настъпила обтурация при
70% от болните, при пренебрежима токсичност. Препоръчва се еднократно прилагане на дози от 20-25 Gy при АВМ до 4 см², при по-големи дози от 16-18 Gy.

Тригеминална невралгия

Прилага се доза 70-90 Gy, в „точка“, локализирана в V-ти ЧМН на изхода от ствола.

При доброкачествените мозъчни тумори дозитe варират между 12-18 Gy в една фракция и при по-големи обеми
се използват схеми 18-27 Gy в 3 до 5 фракции. От всички тумори на ЦНС хипофизарните аденоми са представени
в 10-20%, от които една трета са нефункциониращи (НфХА). Възможностите за лечение на новодиагностицираните ХА са: наблюдение, медикаментозно лечение, резекция, конвенционално ЛЛ и РХ, която се явява алтернатива на резекцията при иноперабилни пациенти или като адювантно лечение при остатъчна болест или прогресия.
В 35 ретроспективни проучвания след SRS Kotecha R., еt al. 2020 г. (86) докладват за 5-год. ОП при над 90% от
случаите (док. ниво IV). При по-големи тумори или в близост до критични структури, заедно с функциониращи
аденоми на хипофизата и други доброкачествени тумори на базата на черепа, се използват схеми на хипофракциониране (HSRT) с по-кратко проследени резултати, но с тенденция за по-добри, които се нуждаят от по-нататъшна систематична оценка. В 27 проучвания със SRS е използвана средна доза от 15 Gy и HSRT в 8 проучвания
със средна общата доза 21 Gy (12-25 Gy) в 3–5 фракции. Петгодишният ЛК, докладван при SRS е 94% и 97,0%
след HSRT. Хипопитуираризъм е най-често наблюдаваната токсичност при 21,0% от болните, докато зрителната
дисфункция или други увреждания на черепните нерви са редки в диапазон от 0–7%. Еднократно се прилагат
16-18 Gy при нефункциониращи аденоми и 20-25 Gy при функциониращи, като дозата в хиазмата не бива да
надвишава 10-12 Gy. Най-често наблюдаваното усложнение е хипопитуитаризъм в 20%. Постига се висок локален
контрол, оценен чрез образни изследвания на 5-та и 10-та година, съответно при 94% и 85% от случаите (86).
Екстракраниална радиохирургия при солидни тумори
Стремежът от прилагане на екстракраниална радиохирургия (SRS) при солидни тумори е предизвикателство за
съвременното лъчелечение. То цели чрез реализиране на високи биологично еквивалентни дози в кратки схеми
постигане на висок туморен контрол, сравним с оперативния метод при болни с ранни карциноми и иноперабилни поради възрастови ограничения или коморбидност. Другата цел на SRS е да преодолее лъчевата резистентност
при тумори с крайно незадоволителни резултати от конвенционалното лъчелечение или хирургичното или противотуморно медикаментозно лечение при локално напреднали карциноми.
Изследванията са в посока на установяване на най-подходящи схеми за размер на дневната фракция, обща доза,
последователно приложение (или през ден при белодробен карцином) и прецизиране на показанията за пости-
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гане на висок локален контрол (размер на тумора, разположение в органа и др.), при приемлива токсичност и
сравними резултати с хирургичния метод.
На таблица 4. са представени най-изследваните лечебни схеми на SRS при недребноклетъчен белодробен карцином в I-II КС, панкреасен, хепатоцелуларен и бъбречен карциноми.
Таблица 4. Вид първичен тумор и прилагани схеми за екстракраниална радиохирургия
Диагнози

Схеми на стереотактична радиохирургия (SRS)

Белодробен карцином

Прилагат се следните лечебни схеми: 60 Gy/3фр., 48 Gy/4фр., 50 Gy/5 фр., 60 Gy/5 фр.

(87, 88)

Постигнатият локален контрол по стадии е съответно: T1a (81%), T1b (84%) ,
T2a + T2b (74%) на 2 година, и съответно 75%, 79% и 64% на 3 година. Спрямо хистологичния тип аденокарциномите показват по-добри 3-годишни лечебни резултати
по отношение на локален контрол, в сравнение с плоскоклетъчните карциноми – съответно 80% към 62%, (p .0002)
Най-често наблюдаваните усложнение са пневмонит, болка в гръдната стена, фрактура на реброто, езофагит и брахиална плексопатия. По-често се установяват при
централно разположени тумори (при 50% от случаите с поява на 3-та ст. на токсичност) спрямо периферни тумори.

Панкреасни тумори

Прилагат се 3-5 фракции при средна дневна доза 28 Gy (24-36 Gy).

(89,90)

Независимо от високия ЛК, при 94% от болните средната преживяемост е едва 8,3
мес. Повишен риск от усложнения при 12,5% от болните се установява 3 ст. гастроинтестинална токсичност, при 2 ст. оплакванията са свързани с гадене и повръщане
и хемаологична токсичност.
Схемите на радиохирургия при карцином на панкреаса са в процес на изучаване. Въпреки високия процент на локален контрол болните бързо развиват далечни метастази, поради което все още не се установява подобрение на общата преживяемост.

Хепатоцелуларен
карцином
(91, 92)

Прилагат се 4-6 фр. до средна обща доза от 36 Gy (24-54 Gy).
Постига се локален контрол от 87% до 100% за 1 до 3 години. Локалният контрол зависи от чернодробната функция. Ефикасността на SRT при хепатоцелуларния карцином е най-голяма при пациенти с добре компенсирана цироза. 5-год. преживяемост
без прогресия и ОП са съответно 36,4% и 64,3%, без дългосрочни данни за ЛК след 1 г.
Най-често наблюдаваните усложнения са хепатотоксичност при 30% от пациентите,
при 7% – летален изход поради големи туморни обеми или съпътстваща тромбоза на
порталната вена.

Бъбречен карцином
(93, 94, 95, 96, 97)

Прилагат се следните лечебни схеми от 36 до 45 Gy в 3 фракции. Общата доза и размерът на фракцията се определят от размера на първичния тумор и близостта му до
съседните нормални тъкани.
Постига се 2-год. локален контрол в рамките на 87% до 100% с приемлива токсичност. Не е установена промяна в нормалната бъбречна функция.

Радиохирургия на първичния тумор и метастазите при ограничена метастатична болест
Лечението на първичния тумор и олигометастазите е добре установено при няколко злокачествени заболявания
– рак на дебелото черво с чернодробни метастази и първичен рак на белия дроб с надбъбречни метастази.
В голямо рандомизирано проучване при 1669 болни с колоректален карцином, със синхронни чернодробни метастази, пациентите са лекувани с хирургично лечение за първичния тумор и радиофреквентна аблация или
операция на чернодробните метастази. Постигната е 50% петгодишна преживяемост, като половината от болните
са развили рецидив до втората година (98).
Съвременният терапевтичен подход при болни с ректален карцином със синхронни чернодробни метастази
включва прилагане на предоперативно дребнофракционирано лъче-химиолечение с капецитабин и последващо
оперативно лечение на първичния тумор и при възможност на чернодробните метастази (99).
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Публикувани са само няколко данни в подкрепа на използването на SRT като лечение за пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб с ОМБ, включваща надбъбречните жлези (100).
Gomez D. et al. 2019 г. (101) съобщават в многоцентрово рандомизирано, фаза II, проучване, че локалната консолидираща терапия с лъчетерапия или хирургия подобрява резултата при 49 пациенти с ОМБ при недребноклетъчен рак на белия дроб (НДБК), който не е прогресирал след системна терапия. При средно проследяване
от 39 мес. средният, свободен от заболяване, период е бил 14 мес. при пациентите, които са получавали локална
консолидираща терапия, и 4,4 мес. при пациентите, назначени на поддържаща терапия или наблюдение. Открита
е и по-висока обща преживяемост в групата с консолидираща терапия (41 срещу 17 мес.).
Poulsen М. еt. al. 2019 г. (102) в университетска болница в Дания докладват при ОМБ на простатата за корелация
между лечението на първичния тумор и намалената смъртност. Между 2008-2010 г. при 210 пациенти с рак на
простатата, планирани за лечение, е приложена 18F-холин ПЕТ-КТ преди лечението. 12 пациенти (6%) са прекатегоризирани като ОМБ, с медиана на PSA – 18 ng/mL, GS = 7 и средно с 1-2 костни метастази. При всички тях е
приложено лъчелечение или простатектомия със средно проследяване 10 г., като при 25% е установен биохимичен рецидив, двама стават хормонално резистентни и един умира от рак на простатата. Съществува нова парадигма по отношение на лечението на OMB на простатата с ограничен брой метастази.
Две публикувани рандомизирани клинични изпитвания STAMPEDE и HORRAD дават надеждни резултати,
че ЛЛ за простатата при ОМБ ще променят клиничната практика. Приносът към ОП в клиничното изпитване
STAMPEDE 2018 (103, 104) е съществен при болни с ОМБ (p. 007) и подкрепя резултата от проучването HORRAD
(105). По-нататъшните изследвания следва да се съсредоточат върху прецизното определяне на подгрупите с
ниска метастатична тежест, където приносът от ЛЛ е по-изразителен, в сравнение с други локално аблативни
лечения (като хирургия) и дали аблацията на всички метастатични лезии би донесла допълнителна полза. В ход
са и други проучвания с разнопосочни резултати, което показва, че лечението при олигометастазирал рак на
простатата е нерешен ( 106, 107, 108).
След резултатите от STAMPEDE Tsumura H. et al. 2019 г. (109) оценява приноса на облъчването на костни метастази, заедно с локално ЛЛ (БрТ или ПЛЛ) за областта на простатата и андрогенна терапия при ОМБ с ниска метастатична тежест при 40 пациенти. От тях 55% са N1M0, 7% – M1a и 38% – M1b, като при 45% от болните ЛЛ е за
всички метастатични места. ОМБ се определя като наличие на ≤5 метастази. При среден период на проследяване
63 м. 5-год. свободна от кастрационно-резистентен рак преживяемост и раково специфичната преживяемост са
съответно 64,4% и 87,9%. Пациентите с облъчване на метастазите са имали значително по-висока вероятност за
постигане на PSA надир < 0,02 ng/mL от тези без терапията (88,8% срещу 54,5%, р .03) и в последствие има по-добра свободна от кастрационно-резистентен рак преживяемост, в сравнение с тези без облъчване на метастатичните огнища (Фигура 5.).

Фигура 5. Дефинитивно лъчелечение на простата и олигометастаза в пубисната кост – наш случай
Опитът за проявени странични ефекти, свързани с радиохирургичния метод, е разнопосочен, но най-вече е свързан с общото здравословно състояние на пациента преди лечението, приложената доза, локализацията и най-вече етапът от лечение на туморната болест. Болните, подложени на СТАЛЛ, могат да изпитат широк спектър от
предимно преходни странични ефекти от лъчелечението, като обща умора, пулмонит, езофагит, локална болка,
гастроинтестинални смущения и др. Но повечето нежелани реакции, получени след интра- и екстракраниална
радиохирургия, могат да бъдат намалени с други видове медицинска намеса, което прави методът безопасен и
ефективна възможност за лечение на ракови състояния, които в противен случай биха били фатални.
Стереотактичното аблативно лъчелечение (СТАЛЛ – SАRT, SRT/SRS) е авангардно лечение за различни видове
рак. Използването му при първичен, метастатичен рак и доброкачествени тумори показа повишаване процента
на преживяемост с минимални странични ефекти. То е ефективно при болни с персистиращ, рецидивен рак,
при които преди това е проведено оперативно лечение, химиотерапия или ЛЛ. Като отчита еволюционната роля
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на СТАЛЛ в клиничната практика, този документ предоставя критичен преглед на скорошните развития
във всяка от тези области, като по-специално подчертава предизвикателствата пред клиницистите и обсъжда потенциалните области за бъдещи изследвания.
ПОВТОРНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Един от най-трудните проблеми в онкологията е лъчелечението на вече облъчвани пациенти. То се превърна в предизвикателство с развитието на съвременните
лъчетерапевтични техники и възможността за радикално лечение и при болни с ОМБ. Повторното лъчелечение е прилагане на лъчелечение (перкутанно, брахитерапия или интраоперативно) във вече облъчвана
област по повод персистенция, рецидив или метастазиране от същия или друг злокачествен тумор. Съвременните диагностични – структурно-анатомични и
хибридни нуклеарномедицински методи, и техники
на облъчване (IMRT, IGRT, IORT, SBRT), позволяват
максимално фокусиране на лъчевото въздействие в
малигнената лезия и щадене на вече облъчените здрави структури (критични органи). След рестадиране на
болните стана възможно прилагане на високи лечебни
дози. Предимство при повторното лъчелечение намира протонната терапия, все още в проучвания, поради
по-ниска входна доза, доставяне в дълбочина на максималната си енергия, създаване на стръмни градиенти на дозата, което намалява риска от токсичност
на предходно облъчените нормални тъкани, липса на
зависимост от О2 ефект (рецидивите са предимно от
хипоксични клетки). Повторното лъчелечение може
да бъде осъществено като перкутанно, чрез брахитерапия или интраоперативно облъчване.
Радиобиологични съображение при повторно лъчелечение
Често срещан проблем, с който се сблъскват радиационните онколози, е дали да приложат или да се въздържат от повторно лъчелечение във вече облъчвана
област. Дори и в идеалния случай, в който предишният
курс на лечение е добре документиран и лечебните полета все още се идентифицират, клиницистът остава
с несигурността в какъв период от време между двата
лечебни курса, доза и фракциониране да приложи.
Радиобиологичните изследвания в тази област са бавни, предвид оценката на късните ефекти. Те включват:
обследване каква е била поносимостта на първото
облъчване, вероятността да има остатъчни увреждания от него, какъв да бъде периода между двата курса
на облъчване, големината на клиничния обем, който
предстои да се облъчва, и каква част съставлява той
от първоначалния мишенен обем, състоянието на критичните органи. Общите концепции са базирани върху лабораторни проучвания на гризачи. Според Joiner
M. et al., (110), Travis E. et al., (111) Thames H. et al. (112)
при бързо пролифериращи тъкани, като кожа, костен
мозък или тестис, възстановяването след първия курс
на лечение е бързо, така че тъканта може да понесе
ново облъчване в размер на пълна лечебна доза в рам-
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ките на около 2-3 месеца. При някои бавно пролифериращи тъкани, като гръбначeн мозък и бели дробове
с ограничено дългосрочно възстановяване след първи
курс на лечение, дозата при повторното облъчване се
редуцира до 50%-75% от приложената преди, като възможността за нарастване на лечебната доза е успоредно с удължаване на периода между двете облъчвания,
минимум от 3 до 6 месеца. Други бавно пролифериращи тъкани, като пикочен мехур, показват трайни,
остатъчни увреждания от първото лечение, така че
общата доза за втори курс се намалява до 50%, независимо от периода между двата курса. Има доказателства, че трайните усложнения след второто облъчване
възникват много по-рано. Изключение от този тип
класификационна система е бъбрекът, за който толерантността към реализиране на лечебна доза намалява с удължаване на времето между първия и втория
курс на лечение. Колкото е по-дълъг периода, толкова
е по-висок рискът от усложнения.
Така преживелите първия курс на лечение клетки,
пролифериращи с различна скорост, предлагат три
възможни схеми на поведение:
1. Когато преживелите клетки са възстановили своя
брой, тъканта като цяло е по-способна да понесе
повторно облъчване, т. е. при тях скоростта на регенерация определя периода от време между двата
курса на облъчване и размера на обща доза, която
може да бъде реализирана безопасно при втория
курс.
2. Когато преживелите клетки поддържат постоянен
брой след първия курс на облъчване, тъканта неминуемо ще има остатъчни щети и няма да понесе
провеждане на пълен втори курс облъчване (бавно
пролифериращи тъкани).
3. Когато преживелите клетки след първия курс на
облъчване се изчерпват с времето, толерантността
на тъканите намалява с времето между двата курса
(пример – бъбречноклетъчен карцином).
Перкутанното лъчелечение се прилага като стандартно фракционирано или радиохирургия. Стандартно фракционираното може да бъде едновременно лъче-химиолечение или самостоятелно. В зависимост
от мястото спрямо хирургичния метод може да бъде
– предоперативно, интраоперативно, следоперативно
и най-често дефинитивно.
Повторното лъчелечение може да бъде радикално или
палиативно, което се определя от туморния обем.
Решението се взема след подробно обсъждане от мултидисциплинарен екип, като се отчита периода от
предходното облъчване, общото състояние на болния
и последователността на основните онкологични методи, доза в критичните органи, фракциониране. При
палиативното повторно лъчелечение на болни с рецидив или далечно метастазиране, фокусът е насочен
към облекчаване на симптомите и максимално подобряване на качеството на живот.

Повторно лъчелечение при тумори на простатата след перкутанно лъчелечение или брахитерапия
Възможно е прилагане на брахитерапия (БрТ) или екстракраниална радиохирургия (SRT). Критериите за повторно лъчелечение с брахитерапия при рецидив на простатата според Beyer D. еt al. 2003 г. (113) и Crook J. et al. 2019 г.
(114) са следните: доказан ограничен локален рецидив с биопсия след интервал от над 2-3 г. след първоначалното
лъчелечение; стойност на следлечебно PSA < 10 ng/ml, време на удвояване на PSA > 12 месеца; без данни за далечно метастазиране; туморни характеристики от повторната биопсия: GS < 7 и PSA < 10; липса на други лечения
на простатата (TURP, HIFU и др.); адекватнo уриниране (IPSS* < 20) и очаквана 5 до 10-год. продължителност на
живота (*The International Prostate Symptom Score се основава на отговорите на седем въпроса относно симптомите при уринаране и качеството на живот).
Съществуват данни от ретроспективни и проспективни проучвания, които засягат методи на лечение на рецидив
в простатата като: радикална простатектомия, брахитерапия (LDR, PDR или HDR), перкутанно ЛЛ с използване
на IGRT и ежедневна проверка на позицията на болния, HIFU или спасителна криохирургия (113, 115, 116).
Спасителната БрТ може да се поведе с: LDR (брахитерапия с ниска мощност на дозата) с постоянни семена – йод
I125 и паладий Pd103; HDR (с висока мощност на дозата) иридий Ir192, като 5-год. ОП се установява при 80 до 90%
от болните (115). Степента на генитоуринарна и интестинална токсичност варира в широки граници от 10-30%.
Авторите Moman et al. 2010 г. (115) докладват 5 год. период, свободен от втори рецидив, при около 50% от пациентите. При прецизно подбрани случаи може да се достигне до свободна от заболяване преживяемост от 83%.
Eкстракраниалната радиохирургия при повторно облъчване на карцинома на простатата дава възможност за
кратък курс на ЛЛ, позволява реализиране на единични дози > 7 Gy. В радиобилогичен аспект това има голямо
значение, тъй като вече облъчените тъкани са с по-висока лъчева резистентност, поради хипоксичните клетки
от смутеното кръвоснабдяване. Редица автори докладват различни схеми на фракциониране, дневна доза, обща
доза и брой последователни дни на приложение: 7Gy/35Gy/5 фр., 8 Gy/40 Gy/5 фр., 7 Gy/35 Gy/5 фр., 8-10 Gy/45-50
Gy/5 фр. (8, 9, 10, 11).

Фигура 6. SRT при простатен карцином след проведено дефинитивно лъчелечение при рецидив в ляв илиачен
лимфен възел (наш материал)
На фиг. 6. е демонстрирано повторно лъчелечение при простатен карцином. При диагностициране на заболяването болният е бил в група с висок риск и е реализирал обща доза 50 Gy за областта на малкия таз и сюрдозаж за
простата с доза 19.25 Gy/2,75 Gy. След 2,5 години, поради рецидив в илиачен лимфен възел, са назначени 7 Gy/28
Gy /4 дни с отлична поносимост и контрол на маркера PSA.
Проспективно многоцентрово проучване (121) при лимфнотазов рецидив на простатен карцином BLINDED, във
фаза II, проследява токсичността от проведено стандартно фракционирано облъчване до ООД 54 Gy при 1.8 Gy
за фракция и симултантен бууст за ПЕТ-КТ видимия лимфен рецидив до 66 Gy при ДОД 2.2 Gy за патологичните тазовите лимфни възли, комбинирано с 6-месечна андрогенна блокада. Ранната токсичност е определена
като токсичност до 1 година след ЛЛ. Качеството на живот на пациентите е оценено с помощта на Европейската
организация за изследване и лечение на онкологичните въпросници (QLQ-C30 и QLQ-PR25). Анализът включва
67 пациенти, от които половината са получили преди облъчване за простатата. Остра уринарна токсичност ст. 2
се наблюдава при 13,4% и при 6% в края на 1-та година от облъчването. При 4,4% ур. токсичност е ст. 3. Острата
и 1-годишна токсичност на BLINDED протокол е задоволителна, дори при пациенти с анамнеза за облъчване на
простатата.
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Повторно лъчелечение при локални рецидиви от
ректален карцином
Прилага се перкутанно лъчелечение и интраоперативно лъчелечение с ускорител на електрони. Guren et
al. 2014 г. (122) прави анализ на десет публикации при
375 пациенти и посочва, че средното време за повторното лъчелечение на рецидив при ректален карцином
е 24 месеца и варира между 8-30 месеца. Прилагани
са следните схеми на повторно лъчелечение: хиперфракционирано (2 пъти дневно х 1,2 Gy през 6 ч., 5 х
седмично) и конвенционално ЛЛ (дневно 1,8-2 Gy/5 х
седмично). И при двете схеми са предписвани общи
дози 30-40 Gy. При α/β = 3 Gy при първото облъчване и обща доза в рамките на 43 Gy-51,8 Gy, сумарно с
повторното лъчелечение еквивалентната доза е в границите на 71,9-101,7 Gy.
При избора на фракциониране и техника за облъчване
се отчитат прогностични фактори, както за отговора
след повторно облъчване, така и за риска от късни
усложнения. Прогностични фактори за отговор след
повторно облъчване при ректален карцином според V.
Valentini 2006 г. (123) са: прилагането на едновременно
лъче-химиолечение дава по-голям шанс за постигане
на R0 резекция при последващо оперативно лечение;
прилагане на дози > 30 Gy; интервалът между първото
облъчване и повторното облъчване да е > 24 мес.; индекс по Karnofsky ≥ 70; по-висок шанс за отговор при
по-ранен стадий на първичния тумор Т3 (123).
Към прогностичните фактори за риск от късни усложнения при повторно лъчелечение според M.
Mohiuddin, W. Koom 2010-2012 г. (124, 125) се отнасят:
доза при първото облъчване ≥ 54 Gy; интервал < 24
мес за повторното лъчелечение.; местоположение на
рецидива в таза, като вентрално разположените са с
по-висок процент 3-4 ст. токсичност, сравнено с дорзално разположените (64% срещу 9%).
Интраоперативно лъчелечние с ускорител на електрони при ректалния карцином е все още неясна,
като едни автори като Gunderson L. et al. 1997 г. (126)
и Mannaerts G. et al. 2001 г. (127) докладват висока
обща преживяемост след интраоперативно облъчване
в 60-70% и постигане на локален контрол при 73% от
болните, както на авансирал, така и на рецидивирал
карцином, докато други като M. Haddock 2001 г. (128)
посочва обща преживяемост от 47% до 66% и локален
контрол от 10 до 54%.
Успехът на повторното лъчелечение е в пряка зависимост от възможността за осъществяване на R0 или R1
резекция на тумора. Bosman S et al. 2014 г. (129) ретроспективно проследяват 135 болни след проведено предоперативно повторно облъчване с доза 30 Gy/18-2 Gy
и/или интраоперативно облъчване свръхдозиране с
доза, в зависимост от оценката на резекционната линия. Предписаните дози са съответно при R0 резек-
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ция – 10 Gy, при R1 – 12.5 Gy, при R2 резекция – 15 Gy.
Постигната е 5 год. обща преживяемост при 34,1% и
локален контрол при 45,9% от болните. При всички е
било възможно отстраняване на рецидива, като при >
50% е постигната R0 резекция.
Повторното ЛЛ на тазови и вагинални рецидиви
при гинекологични онкологични заболявания
Въпреки напредъка, постигнат от добавянето на химиотерапия, базирана на платина, използването на
IMRT и откриването на пациенти в по-ранен стадий,
процентите на тазови рецидиви от гинекологични неоплазми са все още в диапазона от 20-40% (130). Смята
се, че 10% от всички болни с гинекологични рецидиви
са без данни за далечни метастази. Около 80% от всички рецидиви се появяват след облъчване, като само
20% от тазовите рецидиви са подходящи за провеждане на дефинитивно лъчелечение. По-голямата част
от тазовите рецидиви произхождат от рак на шийката на матката и ендометриума, по-редки са туморите,
произхождащи от яйчника, вагината или вулвата. Затруднението при повторно лъчелечение се дължи на
проведено дефинитивно или адювантно лъчелечение.
Целта на лечението, радикално или палиативно, трябва да бъде определена според стадия на заболяването.
При пациенти с рецидив и далечни метастази фокусът
е насочен към облекчаване на симптомите и максимално подобряване на качеството на живот. Обратно,
пациентите, които имат добър общ статус, локализиран тазов рецидив без данни за далечно метастазиране, са избор на повторно облъчване в радикален план.
Особено внимание трябва да се обърне на късната
тъканна токсичност. Само 10-20% от всички пациенти имат късна чревна токсичност след проведено лъчелечение, като мнозинството имат симптоми, които
не повлияват качеството на живот, а 5-10% от жените
с тежки симптоми – например, фиброза, стриктура,
обструкция на червата. При генитоуринарните усложнения след 5 г. рискът нараства с приблизително
0,34% годишно до 14,4% на 20-тата година (131, 132).
Това може да се прояви като стеноза на уретера, хронична хематурия или образуване на везиковагинална
фистула.
В радиобиологичен аспект интервалът, свободен от заболяване, е един от най-значимите фактори, свързани
с отговора и преживяемостта. Туморите, които се появяват отново в рамките на 12 мес. след дефинитивно
лечение, често показват агресивен модел на растеж и
наличие на далечни метастази. Дългият интервал без
заболяване показва по-малко биологично агресивно
поведение и позволява известно възстановяване на
облъчените нормални тъкани (133, 134). Рецидивите
на влагалищния чукан дават възможност за използване на по-високи дневни фракции, както и реализиране
на по-висока обща доза (Таблица 5.)

Таблица 5. Схеми за повторно конформално ЛЛ при различни локализации на рецидиви на гинекологични тумори
Радикални дози

Палиативни дози

Тазова стена
ПЛЛ

ПЛЛ

50 Gy/25 фр., 40 Gy/20 фр.

40 Gy/20 фр., 25–30 Gy/10–15 фр.

Влагалищен чукан
Съчетано лъчелечение – ПЛЛ + БрТ
ПЛЛ
ПЛЛ – 50 Gy/25 фр.,40 Gy/20 фр. и
40 Gy/20 фр., 30Gy/20 фр.
БрТ до обща доза 65–75 Gy
Самостоятелно ПЛЛ

Самостоятелна БрТ

45 Gy/25 фр.,40 Gy/20 фр.

20-25 Gy HDR/3 фр.

Самостоятелна БрТ
(20-25 Gy HDR/4-5 фр. 2 х дн. за 2–2.5 дни)

Необходимата доза за оптимален контрол зависи от големината на облъчваната област и схемата на фракциониране, като се сведе до минимум облъчването на нормалните тъкани. В изследване през 2008 г. канадското дружество на лъчетерапевтите провежда електронно допитване с последваща среща на експертен съвет за даване
насоки за клиничната практика при определяне на моделите на повторно облъчване при рецидиви след предшестващо лъчелечение (135). Важността на съображения или група от тях в проценти при решението за повторно
облъчване експертите обобщават като процент на съгласие както следва: фракциониране и наличие на критични
органи в обема на облъчване (90%), продължителност на интервала от предишното облъчване (79%), отсъствие
на значителна късна токсичност, предишен облъчен обем, обща доза и техника (68,5%), очаквана продължителност на живота на пациента (60%) и в най-малък процент съгласие за отсъствието на далечни метастази
(54%).
Локалният контрол при повторно облъчване със SRT на лимфни възли или далечни метастази при гинекологични тумори, според Guckenberger M. еt al. 2010 г. (136) и Dewas S. еt al. 2011 г. (137), се постига при ≥ 65% от болните,
като при малки рецидивиращи тумори успехът достига до 100%, а при латералните тазови рецидиви едва при
50% от болните.
В проспективно проучване, фаза II, на Kunos C. 2012 г. (138) са наблюдавани рецидиви и метастази при 50 болни
с първичен гинекологичен карцином. Най-често локализирани в парааортални лимфни възли (38%); тазови рецидиви (28%); абдоминални, черен дроб, бял дроб и кости (34%). В облъчваните области схемата на повторното
ЛЛ със SRT е 3 х 8 Gy, при проследяване средно 15 месеца. Не е наблюдавана прогресия в нито една от повторно
облъчените области. При 6% от болните е установена токсичност, оценена на 3-4 ст.
Докладват се и други схеми на фракциониране, като при използването на по-високи единични фракции авторите
съобщават за по-висока токсичност. В проучване на Park H. et al. 2015 (139) при 71 предварително облъчени болни са прилагани 39 Gy/13 Gy/3 фр., като 2-год. локален контрол е 83 %, а 5-год. локален контрол – 79 %. Докладвана е подобна токсичност 3 ст. при 5.9 % и 4 ст. (везиковагинална фистули) – 2,3%.
Kim T. еt al. 2017 г. (140) ретроспективно изследват мястото на ЛР или ОМБ, като прогностичен фактор за OП
при 205 болни с КМШ с предходно облъчване. Като спасителна терапия се предприема комбинирано лечение:
резекция, метастазектомия, стереотактично или конвенционално ЛЛ, последвано от химиотерапия, съобразно
болничния протокол. Най-често срещано е далечното метастазиране (ДМ) при 59,5% от болните, комбинирани
с локален рецидив (ЛР) са 21.5%, само с централен ЛР (маточната шийка или вагинален) – 10.7% и тазов ЛР при
8,3% (тазови лимфни възли или тазова стена) от болните. ДМ се подразделя на две подгрупи, едната с отдалечени лимфни възли и белодробни метастази (36% от всички), при които се демонстрира най-добра 5-год. ОП
при 44,8% от случаите, при централни рецидиви в таза ОП е 12,6% и незадоволителни резултати от 6,8% при
регионални рецидиви в тазови л. възли или тазова стена. Метастазите в далечни лимфни възли или белодробния
паренхим показват най-добри резултати при локално аблативно лечение на болни с КМШ и КМТ.
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В корейско проучване за периода 2002-2015 г. Park H.
2015 г. (139) са облъчени със СТАЛЛ 100 рецидивирали или олигометастатични лезии при 85 болни. Използвани са следните схеми: 39 Gy/13 Gy/ 3 фр. или 33
Gy/11 Gy/ 3 фр., като 2-год. и 5-год. период без локална
прогресия са установени, съответно при 82,5% и 78,8%
от болните.
Лечението на рецидиви или ОМБ при пациенти с рак
на маточната шийка и на ендометриума, след първично радикално ЛЛ, е предизвикателство поради ограничения на възможностите за лечение и успеваемостта
(141). Резултатите са променливи с контрастиращи
резултати и токсичност. Хирургичните възможности
са ограничени до обширни резекции като екзентерация на таза с или без ИОЛЛ (IORT) или радикално
ЛЛ. IORT може да се използва като допълнение към
операция при R1 резекция. Последните проучвания
на интерстициална брахитерапия (ИБТ – ISBT) за централни рецидиви показаха умерен 2- до 3-год. локален
контрол от ~ 50%. СТАЛЛ – SART е очевидно жизнеспособна алтернатива, особено при лечение на рецидиви в л. възли или в таза, като e постигнат задоволителен 1- и 2-год. ЛК при 80 и 50% от болните.
В УСБАЛО първоначалният ни опит е основание да
се придържаме към следните схеми: при локализирано иноперабилно заболяване, с размер на лимфните
метастази > 3 см, се назначава перкутанно ЛЛ или лъче-химиолечение и при необходимост се продължава с
адювантна химиотерапия. При обем на тумора < 3 см
се прилага SRT, при > 3 см – стандартно фракционирано лъчелечение с IMRT техника със или без свръхдозиране (симултантен или последователен бууст) в образно видимия тумор. Когато рецидивът е с размери >
6 см пациентът се насочва за неоадювантна химиотерапия и последващо перкутанно лъчелелечение или
лъче-химиолечение. Фракционирането и техниката
отново се определят от постигнатия локален контрол:
при тумор < 3 см се прилага SRT, при > 3 см – стандартно фракциониране с IMRT техника.
В заключение може да обобщим, че решението за повторно лъчелечение се взема след обсъждане на всички
възможни алтернативи и техните ползи в рамките на
мултидисциплинарен екип. Благодарение на съвременните лъчетерапевтична и диагностна апаратури
повторното ЛЛ може да бъде метод на избор при добре
селектирани болни с ЛР или ОМБ. За момента към
повторно лъчелечение се подхожда предпазливо, но
развитието на модерните техники, все повече публикации по темата за локален контрол и токсичност ще
доведат до изграждане на ясни правила и стандартно
поведение.
ПАЛИАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
Палиативното лъчелечение (ПлЛЛ) включва лечебни
процедури за отстраняване или намаляване на симптоми, предизвикани от туморния процес, за целия
период от диагнозата на заболяването, в хода на активното лечение, проследяването, рецидивиране, ме-
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тастазиране, прогресия на заболяването до леталния
край.
Съобразно симптомите палиативното лъчелечение
бива: декомпресивно, обезболяващо или кръвоспиращо.
Декомпресивно перкутанно лъчелечние по жизнени показания се провежда до 72 ч. от настъпването на пареза при компресия на гръбначния мозък от първичен
или метастатичен процес и води до пълно възстановяване при 70% от болните. При vena cava syndrom води в
90% до успех още в първите дни от лечението.
Декомпресивно перкутанно лъчелечние успешно се
прилага при менингиоза, предизвикана от левкозни и
лимфомни инфилтрати. При лимфно метастазиране
или прогресия на първичния тумор, неповлияващи
се от лекарствено противотуморно лечение, предизвикващи компресия на жизненоважни органи, болков
синдром или при заплашваща екзулцерация на меки
тъкани или фрактура на кост.
Дезобструктивна интралуменарна брахитерапия
по-често се предприема след перкутанно лъчелечение,
или самостоятелно перкутанно лъчелечение при авансирал карцином на бронхите.
Кръвоспиращо лъчелечение се прилага при невъзможност от оперативно кръвоспиране или неповлияващо
се от медикаментозно лечение кървене, най-често от
тумори на женските гениталии, пикочния мехур и
простатата, рядко при белодробен карцином.
Обезболяващо лъчелечение – перкутанно или метаболитна терапия най-често и успешно се прилагат при
костно метастазиране. Скелетните метастази са важни
за клиничната практика, тъй като често се асоциират
със симптоми и усложнения, водещи до туморно индуцирана костна болест.
За да оцени потенциалната полза от прилагането на
ПлЛЛ при пациенти с асимптоматични костни метастази и дали се наблюдава по-късно поява на болка
и свързани със скелета заболявания в сравнение с тези,
които не са объчвани, Shulman, R. et al. 2019 г. (142) извършва ретроспективен анализ на пациенти с рак на
простатата, гърдата и белия дроб. Авторите сравняват
пациентите, които са получили ПлЛЛ за асимптоматични костни метастази, с тези, които са получавали
само поддържаща терапия. Средното време от диагностицирането на асимптоматичните костни метастази до поява на умерена до силна болка или туморно
индуцирана костна болест е 25 мес. за нелекуваните
пациенти и 81 мес. за пациентите, получили ПлЛЛ (р
< .001), без да повлиява общата преживяемост. Тези
данни показват, че може да има условия, при които
ПлЛЛ забавя или предотвратява късни усложнения на
метастазите в костите, които са безсимптомни по
време на диагнозата.
Ito K., et al. 2018 г. (143) анализират модела на интраосални рецидиви след СТАЛЛ за метастази в тазови
кости от различни центрове в Токио при приложени

дози 30-35 Gy в 5 фр., като КМО се формира чрез добавяне на осигурителна зона от 5-10 мм към общия обем на
тумора. Рецидивите са оценени с МРТ „в полето“ или „маргинални/извън полето“. Повечето рецидиви са наблюдавани извън полето в същата тазова кост. Тези резултати предполагат, че определянето на оптималния КМО при
SRT за метастази в тазови кости за получаване на адекватен локален туморен контрол е трудно.
Неусложнени костни метастази
„Неусложнени“ костни метастази, без прилагано преди облъчване на това място, се дефинират като: наличие на
болезнени костни метастази, несвързани с предстояща или съществуваща патологична фрактура или съществуваща компресия на гръбначния мозък или кауда еквина (144). При „неусложнени“ костни метастази прилагането
на една фракция и много фракции имат еднаква ефикасност при облекчаване на болката, но липсата на надеждни
рентгенови доказателства в 50% от проучванията не дават основание за категоричност на определението. Само
проспективни и проведени при еднакви условия проучвания могат да дадат отговор за клиничната полза от различните лечебни схеми при костно метастазиране с маси от мекотъканно засягане.
Усложнени костни метастази
Метастатичната епидурална компресия на гръбначния мозък е инвалидизиращо и често комплициращо усложнение на рака, наблюдавано при 5-14% от болните. Повечето гръбначни метастази, причиняващи епидурална компресия, са разположени пред гръбначния мозък. Ламинектомията отстранява задните елементи на гръбначния стълб, без да е възможно пълно отстраняване на тумора и настъпване на бърза декомпресия, което е
свързано с дестабилизация на гръбнака. Все по-често се прилага директна декомпресивна операция с незабавна
стабилизация и следоперативното ЛЛ, което е предпочитано пред самостоятелно ЛЛ при компресия на гръбначния мозък на едно ниво. При болните с хирургично лечение необходимостта от кортикостероиди и опиоидни
аналгетици се намалява значително според Mirels H. 1989 г. (145).
На табл. 6. е представено систематизираното от Mirels Н., 1989 г. (145) сумиране на степенно засягане от 1 до 3
точки на четири признака: болка, локализация на метастазата, обем на кортикалната деструкция в трансверзален
план и рентгенологичен вид на метастазата. Таблицата служи за ориентир при предприемане на хирургично лечение, обикновено при сума от 9 до 12 точки.
Таблица 6. Оценка на риска за настъпване на патологична фрактура
Точки

Болка

Локализация на
метастазата

Кортикална деструкция в
трансверз. срез

Рентген. вид на метастази

1

Лека

Горен крайник

< 1/3

Остеобластни

2

Средна

Долен крайник

1/2 ÷ 1/3

Смесени

3

Силна

Пертрохантерна

< 2/3

Остеолитични

На табл. 7. е представена, според МSDMWG, 2015 г. (146), приложима в практиката таблица за оценка необходимостта от профилактична оперативна стабилизация на метастатично променени прешлени на гръбначния
стълб, в зависимост от степента (от 0 до 4 точки) шест признака като: болка, ниво на засягане, рентгенологичен
вид на метастазата в прешлена, настъпила деформация, компресионна фрактура (КФ) и едностранно или двустранно засягане на задната част на прешлена.
Таблица 7. Оценка необходимостта от профилактична стабилизация с последващо облъчване при ≥ 7 точки
Болка

Ниво

Рентг. образ

Деформация

КФ* и засягане (%)

Прешлен задна част

0

Няма

S2-S5

Остеобл.

Норма

Няма

Няма

1

Рядка, спонтанна

Смесени

-

Няма КФ*, с > 50%
засягане на гр.
стълб

Едностранно

Остеол.

Кифоза или
сколиоза

Има КФ, с < 50%
засягане на гр.
стълб

-

2

-

Th3-T10
Подвижна
част
С3-С6
L2-L4
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3

При движение, натиск,
натоварване

Най-рискови

-

Има КФ, с > 50%
засягане на гр.
стълб

Двустранно

Транспо-зиция

-

-

С7-Тh 2
Тh12-L1,
L5-S1

4

-

-

-

Забележка: *Компресионна фрактура – КФ.
Най-рисковите нива на засягане на гръбначния стълб са на прехода на цервикален към торакален отдел, на торакален към лумбален и лумбален към сакрален сегмент.
Последователността на оперативния и лъчевия метод и възстановяване възможността за самостоятелна походка се коментира според Patchell R. 2005 г. (147), като при приложено първо оперативното лечение с последващо
ПлЛЛ при 62% срещу 30% от болните в обратна последователност. Затова оценката за предхождаща операция по
приложените таблици е от значение за качеството на живот на палиативно болния.
При компресия на гръбначния мозък, причинена от метастатичен рак, се препоръчва декомпресивна операция
като начално лечение, последвано от облъчване във фракциониране 10 x 3Gy.
Терепевтичен ефект от лъчелечението се отчита 2 седмици след проведеното облъчване при 50% от болните и
при 80% след 1 месец. Обезболяването трае средно 12-15 месеца. Рентгеновото изследване посочва рекалцификация 2-3 мес. след лъчелечението. В проучване на RTOG при 55 до 70% от пациентите, които се обезболяват по
време на лечението, болката в облъчения обем не рецидивира (148).
Клиничният мишенен обем (КМО) включва всички променени тъкани, доловими от прегледа и установени от
диагностичните методи. Препоръчва се ПМО (КМО + осигурителна доза) при палиативно лъчелечение осигурителната зона да бъде тясна и така съобразена, че при настъпили в съседство нови лезии, да се избегне свръхдозиране и лъчеви усложнения. Правило при назначаване на метастатично засегнати прешлени е осигурително да се
включва по един прешлен в здраво поради честата необходимост от облъчване в съседство или на същото място
при рецидивираща болка.
Методът на лъчелечение се определя индивидуално въз основа на локализацията, големината, клиничната форма, темпа на развитие на тумора и информацията от образните срезови анатомични и функционални диагностични методи. Перкутанно лъчелечение чрез рентгентерапия, мегаволтови терапевтични уредби и метаболитна терапия. Техниките на облъчване на линеен ускорител са съобразени с очаквания ефект или допустимата доза
в критичните органи, както и интервала във време при повторно лъчелечение.

Фигура 7. Полутелесно облъчване при множествени костни метастази – 4 х 4Gy.
Лечебните дози и фракционирането при палиативно лъчелечение са в три категории: конвенционално фракциониране до обща доза от 40 Gy, 2 Gy, пет пъти седмично; умерено хипофракциониране – 2,7 Gy или 3 Gy дневна доза
до обща доза 30 Gy, 5 пъти седмично при данни за единични костни метастази и хипофракционирано лъчелечение
при еквивалентна доза от 30 Gy (5 х 4-5Gy ежедневно или 1-2 x 6,5 Gy-8 Gy, през ден или др. схеми) при болни с
необходимост от постигане на бърз палиативен ефект или неблагоприятна прогноза.
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При първично палиативно лъчелечение на първичния
тумор (най-често кожни тумори или след кръвоспиращо лъчелечение на тумори в малкия таз, рядко недребноклетъчен на белия дроб) или при болни с единични
метастатични лезии и пълен контрол над първичния
тумор, палиативното лъчелечение може да премине в
дефинитивно с допълване на дозата до дефинитивна
60-70 Gy. Обикновено 15 х 2 Gy, или 10 х 3 Gy, 5 пъти
седмично.
При дозиметричното планиране е необходимo постигане на благоприятно разпределение на дозата чрез
подбор на най-удачна съвкупност от вида на източника, вида и енергията на лъчението, брой на лъчеви
снопове и геометрични условия на облъчването за
всеки един от тях. Необходим е ежедневен контрол на
общото състояние на болните и поносимостта към лъчелечението.
Неправилно възстановените увреждания на ДНК,
причинени общо от радиацията, са обикновено смъртоносни за клетката, но в редица от клетките се пренарежда генетичният материал. Съществуват убедителни доказателства, че някои от тези генетични пренастройки активират онкогени или инактивират туморни супресорни гени, самостоятелно или в комбинация
с други такива промени предразполагат клетката към
неопластична трансформация, необходима ранна
стъпка в процеса на туморна индукция (110).
Резултати от лабораторни изследвания за лъчева
канцерогенеза дават основание за следните изводи: 1.
Канцерогенезата е стохастичен (вероятностен) ефект
и е функция на получената доза, без данни за дозов
праг. Увеличаването на дозата увеличава вероятността
на ефекта, но не и неговата тежест; 2. Честотата на неопластичната трансформация се увеличава с дозата в
диапазона на ниските дози, около или по-малки от 1,5
Gy; 3. При ниско ЛПЕ съществува връзка между доза
и ефект при трансформацията или канцерогенезата,
където продължителната експозиция е с намален риск
спрямо острата експозиция; 4. Процесите на неопластична трансформация и канцерогенеза задължително се конкурират с цитотоксичния, противотуморен
ефект на йонизиращо лъчение. 5. In vivo при оценка
на канцерогенеза кривите оформят тип камбана като
функция на дозата. In vitro ефектите – цитотоксичност, могат да се оценят отделно от трансформацията
и да се направят корекции, където кривите доза-ефект
са линейни (110, 111).
Затова стремежът на радиационните онколози – радиобиолози, рентгенолози, нуклеарни медици, медицински онколози и лъчетерапевти е общ в предоставяне
на съвременно, точно и безопасно лъчелечение с прецизна оценка на успеха и риска от предлагания мултимодален метод за лечение на болния.
Правилната оценка на миналото, настоящите успехи и
бъдещи перспективи в лъчелечението се представят в
три периода:
Минало: Радиобиология на „клетъчно ниво“ – линей-

но-квадратична оценка на клетъчна смърт при стандартно фракциониране, базирано на високо α/ß-отношение за туморните клоногенни клетки и ниско
α/ß-отношение за нормалните тъкани, късни ефекти и
незадоволително запазване на здравите тъкани.
Настояще: „Макроскопска“ радиобиология – развитие на DVH базирани модели за вероятност на туморен контрол (TCP) и на здравите тъкани NTCP; подобряване и запазване на здрави тъкани (NT) чрез MLCs,
IMRT, VMAT, протони; използване на големи дневни
фракции при SABR при недребноклетъчен белодробен
карцином (паралелни КО), карциноми на простатата и
гърдата при ниско α/ß-отношение.
Бъдеще: Индивидуализиране на предписаната доза и
брой на фракциите, планиращи системи с въвеждане
на радиобиологични параметри на тумора; обратно
планиране; изотоксичен биоплан – търсене на най-високо TСP при фиксирано NTCP, PET-СТ, MRT базирано радиобиологично очертаване на обемите.
Стремежът към осъществяване на висок туморен контрол и пренебрежима, дългосрочно проследена късна
токсичност е основната цел на съвременното лъчелечение.
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СТРОМАЛНИ ТУМОРИ
Г. КУРТЕВА, П. КУРТЕВ,
И. ДИМОВА, Д. СТОЙКОВ
Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ)
бележат нов етап в онкологията на солидните тумори
след 1998 г. Той се характеризира с бурно развитие на
молекулярната патология на този вид тумори и създаване на ефективна терапия, селективно подтискаща
абнормните пътища на туморната патогенеза. Това
доведе до значимо подобряване на резултатите от лечението на болните. Рядко в медицината преди се е наблюдавало такова бързо развитие на определени клонове в науката, водещи до толкова ефективно лечение
на това животозастрашаващо заболяване. Въпреки че
абдоминалните саркоми бяха описани преди повече
от две десетилетия, разбирането на патогенезата на
ГИСТ на молекулярно равнище настъпи неотдавна.
От тази гледна точка бяха проведени множество проучвания, които доведоха до нови и ефективни методи
за лечение, както и на значителното подобряване на
диагнозата, визуализацията и стадирането на ГИСТ.
Хистопатологични особености и хистиогенеза
Саркомите, класифицирани като гастроинтестинални
стромални тумори, въпреки че са сравнително редки,
представляват най-често срещаните мезенхимални
злокачествени тумори на гастроинтестиналния (ГИ)
тракт. Преди 2000-та г. честотата на заболеваемостта
от ГИСТ дълго беше подценявана и неадекватно регистрирана. Честотата на тази неоплазма представляваше 1-3% от всички малигнени ГИ тумори. Преди
1999 г. диагностиката на ГИСТ все още беше неточна.
Терминът ГИСТ беше предложен през 1983 г. от Mazur
и Clark (1) и беше чисто описателен като определяше,
че тези интраабдоминални тумори не са карциноми.
По-късно, след задълбочени имунохистохимични изследвания върху мезенхимални тумори на гастроинтестиналния тракт, патолозите установиха, че няма
чиста експресия на мускулни или нервни антигенни
маркери. Съществуваше огромно разнообразие от
експресия на обособени антигени, използвани като
маркери на мускулни клетки (гладкомускулен актин)
и при нервните клетки (S-100). Тези тумори имаха различни наименования, като изследователите се базираха на клетъчно родословни маркери (гастроинтестинални стромални тумори, лейомиобластома, гастроинтестинални лейомиосаркоми, гастроинтестинални

автономни нервни тумори, гастроинтестинални пейсмейкърни клетъчни тумори, гастроинтестинални неврофибросаркоми). Преди съвременното молекулярно разбиране за ГИСТ, тези тумори бяха диагностицирани като лейомиоми или лейомиосаркоми, поради
хистологичната им прилика със съответните гладкомускулни тумори. Въпреки това беше установено, че
отделна група от тези тумори, изхождащи от чревната
стена, имат специфични хистологични качества, водещи до обособяването им в отделна група. Установи се,
че тези ГИ „лейомиосаркоми“ са изключително резистентни към цитостатично лечение, което при други лейомиосаркоми, произхождащи от други анатомични области, има значителен ефект. Допълнителни
различия между ГИСТ и лейомиосаркомите станаха
ясни след приложението на модерни имунохистохимични техники през 1980 г. Установена беше липсата
на типичните мускулни антигени, характерни за лейомиосаркомите, локализирани в други места на тялото.
Предвид тези открития през 1983 г. Mazur и Clark въведоха термина ГИСТ като опит да отделят тази група
тумори (1). Все още терминът ГИСТ е противоречив и
не напълно специфичен.
Бяха предложени други наименования, като същите
бяха базирани на неврогенни антигени, като неврон
специфична енолаза и S-100, което доведе до термина
„плексосаркома“ (4) и „гастроинтестинален автономен
неврогенен тумор“. Допълнителни имунохистохимични проучвания през 1990 г. установиха, че значителна
част от тези тумори експресират CD 34-антигени (антиген, който е еднакъв за хемопоетичните стволови
клетки и миофибробластните клетки). Първоначалните надежди бяха, че CD 34 е ключовият фактор за
отделяне на ГИСТ туморите от другите вретеновидно
клетъчни тумори като шваноми и лейомиоми, но надеждите останаха напразни. CD 34 експресията характеризираше само половината от всички ГИСТ случаи,
т.е. CD 34 няма сензитивност и специфичност като
маркер за диагноза на ГИСТ и отдиференцирането им
от другите мезенхимални тумори.
Патолозите допуснаха, че някои ГИСТ клетки се диференцират по подобие на гладкомускулните клетъчни
линии, докато други имат неврогенен произход. Други
тумори не експресират никакви маркери и са определени като „нулев фенотип“.
Преди 2000 г. не съществуваха обективни критерии
за класифициране на ГИСТ, поради което бяха включени епителоидни и вретеновидно клетъчни тумори в клиничната и патологичната диагноза на ГИСТ.
Също така много ГИСТ случаи бяха класифицирани
като лейомиобластоми, гастроинтестинални автономни нервни тумори и дори като лейомиосаркоми на
гастроинтестиналния тракт. Интерпретацията на тези
тумори преди 2000 г. е много разнообразна, преди да
бъде развита молекулярната диагностика на киназно
производните злокачествени тумори.
Напредък в разбирането за произхода на тези тумори
настъпи през 1990 г., когато бяха установени хистопа-
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тологичните прилики между клетките на тези тумори
и специфични клетки, характерни за гастроинтестиналния тракт – известни като интерстициални клетки
на Cajal (ИКС). ИКС са уникални „пейсмекърни клетки“, които нормално съществуват в plexus myentericus
и координират чревната перисталтика като свързват
гладкомускулните клетки с автономната нервна система. Клетките на ГИСТ и тези на ИКС имат подобна
ултраструктурна характеристика, комбинирайки неврогенната и миогенна диференциация, като и двата
клетъчни типа експресират тирозин киназен KIT рецептор. Следва да се приеме, че и двата вида клетки
на ГИСТ и на ИКС имат общи прекурсорни клетки.
Тирозин киназният КИТ рецептор и неговия лиганд,
стволово клетъчен фактор, играят съществена роля
в развитието и подържането на нормалните ИКС и
други клетки, включително меланоцити, еритроцити,
и стволови клетки. КИТ експресията се установява
в 95% от ГИСТ, но той не се експресира при другите гладкомускулни тумори на гастроинтестиналния
тракт, както и при другите стромални тумори извън
гастроинтестиналния тракт (т.е. няма експресия при
ендометриалните стромални тумори).
Произходът на неопластичните клетки на ГИСТ остава въпрос на по-нататъшни изследвания. Някои данни
сочат, че ГИСТ произлиза от CD 34 + стволови клетки,
разположени в стената на червото, които могат да се
диференцират към ИКС фенотип. Въпреки че нарушените сигнални връзки, типични за ГИСТ, са известни,
все още основните фактори, отговорни за агресивното
злокачествено поведение на ГИСТ, са слабо проучени.
Развитие на разбирането на молекулярната
концепция за патогенезата на гастроинтестиналните
стромални тумори

10% от ГИСТ имат активиращи мутации в гена за
platelet derived growth factor receptor alpha (PDGFRA),
като обикновено се свързват с локализация в стомаха. Екзон 18 на PDGFRA е най-честият регион, в който
възникват мутации, като са засегнати близо 8%. Мутациите на PDGFRA екзон 18 D842V отговарят за 70%
от случаите с мутация на PDGFRA. Този подтип ГИСТ
е не само молекулярно различен от imatinib-чувствителните ГИСТ, тъй като често има по-скоро индолентен ход, и доскоро стандартна системна терапия е била
единствено хирургичната резекция при малка по обем
прогресия на заболяването. Редки са мутациите на
PDGFRA на екзон 12 или 14.
Възможно е да се наблюдават мутации в KIT (в 80%),
или в PDGFRA (в 10%), или да не се наблюдават мутации (wild type, див тип), но никога не могат да съществуват две мутации в една туморна клетка. Това е
свързано с увеличен стрес на клетката при наличие на
две мутации, което я поставя в неизгодно енергийно
положение и такива клетки никога не метастазират.
Близо 10-15% от ГИСТ са KIT и PDGFRA див тип
(KIT/PDGFRA WT GIST) и се свързват с генетични алтерации в RAS-MEPK сигналния път (RAS/BRAF или
NF1 мутации) или сукцинат дехидрогеназен дефицит
(SDHA/B/C/D).
ГИСТ със SDH недостатъчност засягат най-често млади жени, със стомашна локализация на ГИСТ, с епителоидна или смесена хистология, с често засягане
на лимфни възли и показват един индолентен ход на
заболяване и резистентност към imatinib. Много SDH
мутации, доказани при KIT/PDGFRA WT GIST, са
също герминативни, което може да наложи генетична
консултация (Carney-Stratakis syndrome). (ЕСМО)

Молекулярна класификация на ГИСТ:
Няколко гайдлайна при ГИСТ подчертават важността на изследването на генотипа на заболяването като
задължително при диагностицирането му, тъй като се
осигурява прогностична и предиктивна информация.
Вторичните мутации не повлияват вземането на терапевтични решения (ЕСМО).
Мнозинството от ГИСТ (75–80%) имат патологично
активирана KIT киназа в резултат на мутации, които
водят до неконтролирана активация на тирозин киназата и повишаване митозата, процес с централна роля
в патогенезата на ГИСТ.
Мутацията в екзон 11 на KIT е най-честата, със засягане на близо 2/3 от ГИСТ. In-frame делеции на KIT exon
11, конкретно засягащи кодони 557 и 558, са свързани
с по-лоша прогноза в сравнение с KIT exon 11 точкови мутации. Мутациите в KIT екзон 9 се наблюдават
при близо 8-10% от ГИСТ и по-често се свързват с локализации на заболяването в тънкото или в дебелото
черво. Първичните мутации в KIT екзон 13, 17 и 18 са
редки.
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Нова молекулярна подгрупа ГИСТ се явяват с тези,
свързани с receptor tyrosine kinase (RTK) транслокации, наричани още четворно див тип (quadruple wildtype, Q-WT GIST) ГИСТ, които нямат KIT, PDGFRA
RAS-MAPK, или SDH комплекс мутация/дисфункция,
също и петорно див тип (quintuple wild-type GIST) –
не се намират KIT/PDGFRA/RAS-MAPK сигнален път/
SDH комплекс, нито онкогенни RTK транслокации.
Възможно е RTK транслокациите, наблюдавани при
Q-WT GIST да дефинират нов биологичен клас ГИСТ,
възникващ с локализация извън стомаха, в допълнение тези онкогенни RTK фузионни протеини пред-

ставляват потенциални терапевтични таргети, като се
проучва необходимостта от рутинното им изследване.
(Michael C. Heinrich, Volume 34, Issue 15_suppl > Journal
of Clinical Oncology – published online before print May
20, 2016).
Класификация според риска
Прогностичните фактори при ГИСТ включват: брой
митози, размер на тумора и локализацията му (локализациите на ГИСТ извън стомаха имат по-лоша прогноза). Руптура на тумора (спонтанна или ятрогенна)
води до по-лоша прогноза и повечето автори я приемат като перитонеална дисеминация, налагаща прием
на imatinib до прогресия на заболяването. Молекулни
биомаркери като мутации на KIT, включващи кодони
557-558 в екзон 11, все още не са включени в класификацията според риска, но са независим прогностичен
фактор при ГИСТ със стомашна локализация.

С помощта на мултидетекторните компютърни томографи (MDCT), точният произход на тези тумори
може лесно да бъде потвърден, за да се разграничи от
другите мезенхимни тумори. MDCT, с възможностите
си за мултипланарно представяне и изотропната разделителна способност, позволява на рентгенолога да
изследва детайлно връзката на тумора със съседната
стена на червата, кръвоносните съдове и други структури. Също така помага за изобразяването на съдовите структури в случаите на хиперваскуларни ГИСТ,
което може да бъде от решаващо значение за емболизирането в случаи, при които има остър гастроинтестинален кръвоизлив.
Пациентите със съмнение за ретроперитонеален сарком трябва да бъдат насочени за провеждане на СТ с
контрастно усилване на гръден кош, корем и малък
таз. Това е стандарта за стадиране. Интравенозно контрастно усилената MRI е опция, особено при тазовите
тумори, за да се оценят специфичните аспекти на разпространението на тумора.
Първичните ГИСТ на дванадесетопръстника са обикновено големи, добре дефинирани, хетерогенно усилващи плътността си и хиперваскуларни маси при CT
изследването. СТ може да помогне да се опише произхода на туморните артерии и дрениращите вени в
артериалната фаза и това да има ключова роля в диагностичната характеристика на ГИСТ на дванадесетопръстника.

(ЕСМО)
Поставяне на диагноза ГИСТ

По-малките лезии, които обикновено са доброкачествени, имат склонност да бъдат добре дефинирани,
сравнително хомогенни и с интралуминален растеж.
По-големите лезии обикновено се представят като
добре дефинирани или с неправилни граници, нехомогенна плътност, както при нативното, така и при
контрастно усиленото сканиране, с комбиниран интралуминален/екстралуминален растеж и тенденция
към разпространение в околните структури. В тези
тумори често има кръвоизлив, некроза или кисти,
които се представят като фокални хиподензни зони на
компютърно-томографските изображения.
Признаците на high-grade ГИСТ включват чернодробни метастази, инфилтрация на стомашно-чревната
стена, голям обем, неправилна повърхност, неправилно дефинирани граници, нехомогенно повишаване на
плътността след контрастиране и перитонеално разпространение.

Диагнозата на ГИСТ е подобна както при другите
гастроинтестинални неоплазии. Основен елемент е да
имаме в диференциалнодиагностично съображение
ГИСТ при наличие на интраабдоминален неепителен
тумор.
Мултисрезовата компютърна томография (MSCT) е
много чувствителна техника за откриване на ГИСТ.

Прогностични фактори за злокачествеността на ГИСТ
са размерът на тумора, локализацията, резектабилността на тумора и наличието на метастази. Компютърно-томографското изследване на гръдния кош е
задължително за целите на стадирането. Метастазите
в регионалните лимфни възли са редки, с изключение
на някои хистологични варианти, напр. епителиоиден
сарком и светлоклетъчен сарком. Провеждане на СТ
на мозъка е необходимо при стадиране на светлокле-
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тъчен сарком и ангиосарком. СТ изследване на костите, магнитно-резонансното изобразяване на цялото
тяло и PET сканирането са по избор. Необходими са
проучвания за ефективността им, вкл. и рентабилността им, и дали да бъдат включени в процедурите
за стадиране.

те на формацията. В допълнение, метастатични лезии
на оментума могат да бъдат пропуснати с СТ и MRI,
докато при използването на РЕТ това не можа да стане, тъй като оментума и стената на червото не натрупва 18FDG трейсера. РЕТ може да локализира лезии
по-малки от 1 см.

Ранното откриване на локален рецидив или метастазиране в белите дробове може да има прогностични
последици, а белодробните метастази са асимптоматични на етап, в който са подходящи за операция.
Следователно рутинните последващи действия могат
да се фокусират върху това. Въпреки че използването
на ЯМР за откриване на локален рецидив и КТ за сканиране на белодробни метастази е вероятно да открие
рецидивите по-рано, не е доказано, че това е полезно
или рентабилно в сравнение с клиничната оценка на
основния процес и редовното провеждане на рентгенография на гръдния кош. Въпреки че са необходими проспективни проучвания, практическия подход
обикновено е следният: хирургично лекуваните пациенти с междинен/висок клас могат да бъдат проследявани на всеки 3-4 месеца през първите 2-3 години,
след това два пъти годишно до петата година и веднъж
годишно след това. Пациенти с low-grade сарком могат
да бъдат проследявани за локален рецидив на всеки
4-6 месеца, с рентгенови снимки на гръдния кош или
CT сканиране на по-дълги интервали в първите 3-5 години, а след това ежегодно. Много от нискорисковите
ГИСТ вероятно не изискват рутинно проследяване,
въпреки че рискът не е нулев. Излагането на рентгенови лъчи е фактор, който трябва да се обмисли, особено
при ГИСТ с нисък риск, като алтернативата на абдоминалния СТ е магнитният резонанс.

С ендоскопското изследване на горния стомашно-чревен тракт се установява гладка деформация на мукозата, която може да бъде или не с улцерация или
кървене. Повечето ГИСТ започват своето развитие
под мукозата и имат ендофитен растеж. Това прави
ендоскопската диагноза и вземането на биопсия много трудна. Приложението на ендоскопската ехография
улеснява поставянето на диагнозата.

Един от най-модерните аспекти във визуалната диагностика на ГИСТ е съчетаването на стандартното
визуализиране на тумора СТ или MRI с функционалната характеристика на тумора. Това се постига с
прилагането на 18 F-fluorodeoxyglucosa (18FDG) позитронно-емисионна томография ( РЕТ ). Все още не е
известен механизъм за метаболизирането на (18FDG)
от тумора, но се предполага че съществува връзка
между сигнала на активираните КИТ ИСК и глюкозо-транспортирани протеини. По този начин може да
се обяснят бързите промени в РЕТ визуализацията,
свързани с подтискането на КИТ сигналите от фармакологични средства. В големите ГИСТ се установяват
„кистични“ промени, централно разположени, или
зони с ниска характеристика, както е при СТ или MRI.
Ясно е защо при РЕТ сканирането вътрешната зона на
големи тумори се изявява с ниска метаболитна активност. Това се дължи на ендогенната некроза в централните зони при много големи туморни маси. Въпреки
че ГИСТ са много добре кръвоснабдени, вътрешната
част може да се представи с конфлуентна некротична
маса, като жизнената съставка е избутана към ръбове-
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Диференциална диагноза на гастроинтестиналните
тумори: хистопатологична или цитологична дилема
По принцип ГИСТ се състои от мономорфни вретеновидни клетки. Очевидно е, че заболяването може да
се прояви с голямо разнообразие в хистопатологичен
аспект като епителоидни (големи, кръгли клетки) или
вретеновидни клетки. Тъй като поставянето на точната диагноза ГИСТ, определя и правилното лечение при
тези пациенти, от изключително значение е да се мисли
за него в диференциалнодиагностичен план при тумори на стомашно-чревния тракт, в корема или пелвиса.
Вретеновидноклетъчния модел е по-чест и се установява в 70% от случаите. Тази група фигурира при поставянето на диагнозата преди 2000-та г. и е най-често
свързана с лейомиосаркоми на гастроинтестиналния
тракт. Епителоидният модел обхваща 30%, като може
да бъде и смесен. Този тип в миналото се диагностицираше като лейомиобластом или се грешеше със слабо диференцирани карциноми. ГИСТ представляват
близо 80% от мезенхималните тумори на гастроинтестиналния тракт. Те са истински гладкомускулни тумори и включват лейомиомите и лейомиосаркомите,
които са около 15% от неепителните тумори на гастроинтестиналния тракт. Шваномите обхващат около 5%.
Също така могат да се наблюдават и меланоми, които
са по-редки. Следователно диференциалната диагноза
е комплексна и изисква експертно патологоанатомично заключение.
Както беше споменато и преди, типично за ГИСТ е,
че проявяват експресия на CD117 (Kit) антиген при
имунохистохимичните изследвания, като нивото на
експресия варира от дифузен и изразен (най-често се
наблюдава при вретеновидния тип) до слабо позитивен точковиден модел. По-характерен е епителоидният подвид. Експресията на CD34 не е специфична за
ГИСТ, тъй като тя се наблюдава и при дезмоидните тумори и около 60-70% от ГИСТ са позитивни за CD 34.
Лейомиосаркомите експресират гладкомускулните
маркери, като актин, дезмин, но не експресират CD117.

Шваномите обикновенно са позитивни към неврален
антиген C-100, но също са негативни към CD117. Нормалните мастоцити и ИСК клетки в заобикалящата
стромна тъкан играят ролята на контролни фактори,
тъй като те експресират CD117.
Остава предизвикателството за патолозите при поставяне диагнозата на CD117-ГИСТ. Рутинираните патолози могат да определят рядката подгрупа от 5% ГИСТ,
които не експресират CD117. Тази група експресира
алтернативна киназа – PDGFRA. Няма точен диагностичен критерий за CD117-ГИСТ, освен ако анализът
на туморния генотип не показва КИТ или PDGFRA
мутации, характерни за ГИСТ.
Много е важно да се установи, че експресията на КИТ
не е ограничена само за ГИСТ клетки. Нормално ИСК
клетките и мастоцитните клетки са зависими от КИТ
за нормалния растеж и развитие. Относително ограничен брой от другите тумори също може да експресират CD117. В тази група са включени мекотъканни
саркоми, саркомът на Ewing, ангиосаркомът, мастоцитомът, невробластомът, аденоидният кистичен карцином и други редки тумори като лимфом и миелоидната левкемия. Съществено е да се знае, че експресията
на CD117 антигена не причинява активиране на КИТ
таргет или корелира с някаква КИТ мутация. Същият
CD117-антиген се експресира от клетки, притежаващи
нормалния (див тип) КИТ, както и такива, които имат
активирани КИТ мутации. Експресията на КИТ протеина не значи, че протеинът е свързан с патогенезата
на този специфичен карцином. ГИСТ е много особен
пример на заболяване, при което експресията корелира с киназната активност и тази активност е свързана
с малигнитет.
Прогностични фактори на гастроинтестиналните
тумори
Какъв е рискът пациент с гастроинтестинален тумор
да развие метастази?
Отговорът на този въпрос все още е неясен. Установено е, че малки тумори със сравнително доброкачествен вид на целуларната морфология могат да метастазират. Съвременното разбиране на патолозите е, че
всички ГИСТ, включително и тези със сравнително
доброкачествена характеристика на клетките, имат
злокачествен характер, т.е могат да метастазират или
да инфилтрират съседните тъкани и органи. В тези
случаи радикалната хирургична интервенция е невъзможна.
Между патолозите има прието консенсусно решение,
че най-съществените прогностични фактори са: размерът на първичния тумор и митотичният индекс,
които определят пролиферативната активност на
клетките. Другите фактори, като специфичния хисто-

логичен подтип епителоиден или вретеновиден, степента на клетъчен полиморфизъм и възрастта на пациента, могат да имат някакъв принос за прогнозата
на болния, но е без съществено значение за крайния
изход от заболяването. Рецидивите и метастазирането
зависят преди всичко от локализацията на първичния
тумор, като с най-лоша прогноза са туморите на тънкото черво.
Някои проучвания преди 2000-та година сочат, че туморите с КИТ мутации са свързани с по-лоша прогноза от тези без мутации. За съжаление тези проучвания
са ограничени, анализирайки мутации в екзон 11 и
установявайки такива само в 60% от пробите, много
по-малко в сравнение с резултатите от неотдавнашните проучвания, когато бяха открити над 90% честота
на мутации в екзони 11, 9, 13 и 17. В друго проучване мутациите в екзон 11 на КИТ предполагаха до известна степен по-добра прогноза за ГИСТ (31). Остава
неясно дали КИТ генотипа е независим прогностичен
фактор или този маркер заедно с другите фактори определя една по-добра прогноза за болните.
Лечение на локализиран процес
Основен метод за лечение на първичния тумор при
липса на метастази остава хирургичният метод. Много е важно да се посочи, че хирургичното лечение
на авансирал тумор е показано само тогава, когато
рискът от нарушение на функцията на органа е малък.
При положение, че туморът е голям и зоната за резекция е комплицирана (т.е. туморът инфилтрира част от
панкреаса), може да се счита, че такава лезия е неоперабилна. При такива случаи се препоръчва включването на imatinib, като начална терапевтична процедура, и контролиране на ефекта от терапията през къси
периоди от време. В съображение влиза използването
на 18FDG-РЕТ, който е много ценен метод за потвърждение на ефекта от imatinib. По този начин се намалява
рискът от прогресия на заболяването и инфилтриране
на други жизненоважни органи. След максимален отговор за период от 4-6 месеца, може да бъде извършена
оперативната интервенция. Наскоро беше проведено
клинично проучване за приложението на imatinib при
гранично операбилни тумори лезии.
Хирургичният достъп за резекция на първичния тумор трябва да включва и оценка на специфичния
растеж и поведение на ГИСТ. Гастроинтестиналните
стромални тумори рядко инвазират локорегионерните лимфни възли и почти не се налага интраоперативна експлорация на лимфния басейн. Гастроинтестиналният стромален тумор може да се прояви с много
крехка капсула, което предполага много внимателна
експлорация на зоната, за да се избегне руптурата на
тумора, което ще доведе до десиминация на туморни
клетки в коремната кухина. Резекционните граници
на туморния процес трябва много внимателно да бъ-
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дат ориентирани и хистологично изследвани. Биопсиите трябва да бъдат взети от няколко различни места.
Извършено наскоро клинично проучване върху 200
болни с ГИСТ в Memorial Sloan- Kettering Cancer, при
което беше изследвана група болни с първична резекция на тумора, показа 5-годишна преживяемост –
54%. Това показва, че ГИСТ рецидивират много често
и животът на болния е застрашен при наличието на
рецидив. От мултивариететните анализи се установява, че това се наблюдава най-често при тумори над 10
см, т.е. размерът на тумора е единствен предиктивен
фактор, оказващ негативно влияние върху преживяемостта. Друго проучване върху 191 пациенти с тумори, по-малки от 5 см и с нисък грейдинг, показва,
че това са благоприятни фактори за удължаване на
преживяемостта на болните. Склонността на ГИСТ да
рецидивират се потвърждава от тези проучвания, тъй
като само 10% от болните са в ремисия при дългогодишно проследяване.
Лекарствена терапия
ГИСТ са резистентни към конвенционалната химиотерапия или лъчелечение, като последното намира
място в комплексното лечение на ГИСТ с палиативна
цел, напр. при костни метастази. Преживяемостта на
пациентите с метастатичен ГИСТ значително е подобрена след 2002 г., когато е получено одобрението на
imatinib mesylate. Пациенти с авансирал ГИСТ, които
са на терапия с ТКИ, в 35-49% от случаите достигат
9-годишна преживяемост. ГИСТ с мутации в KIT екзон 11 и 9 са чувствителни на imatinib, като KIT екзон 11 е значително с по-висока степен на отговор на
imatinib и с по-дълга обща преживяемост, отколкото
пациентите с KIT екзон 9 мутация (с намален отговор
са към ТКИ) или тези с KIT/PDGFRA дивия тип ГИСТ.
ГИСТ с PDGFRA екзон 18 D842V мутация е резистентен към imatinib, като FDA е одобрила avapritinib при
тази индикация. Другите ГИСТ с PDGFRA мутации
обикновено отговарят на терапията с imatinib. KIT/
PDGFRA дивия тип ГИСТ нямат стандартна/ефективна терапевтична алтернатива.
Адювантна терапия: Imatinib в продължение на 3
години при пациенти с междинен и висок риск от рецидив, или да се продължи терапията при пациенти
получавали imatinib преди резекцията на заболяването им, както и при пациенти с руптура на тумора
по време на операцията. Изключения са: PDGFRA
D842V-mutated, neurofibromatosis type 1 [NF1]-related
and succinate dehydrogenase [SDH] expression negative
GISTs. Провеждат се клинични изпитвания, оценяващи ефекта на 5-годишна продължителност на адювантната терапия срещу одобрените 3 години (ЕСМО).
При wild type ГИСТ няма полза от адювантна терапия
с imatinib, тъй като заболяването има друга биология
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и е възможен вариант на watch and wait, като при прогресия съществува вариант за оперативна интервенция и полза от приложение на ТКИ при прогресия на
заболяването по-скоро би била възможна от sunitinib,
тъй като има резистентност към imatinib.

Неоадювантна терапия: дори и при резектабилни ГИСТ може да се има предвид, ако от генетичния
анализ има данни за чувствително на imatinib или
avapritinib заболяване, за да се намали хирургичната
заболеваемост, се цели намаляване на размера на тумора. Не е известна оптималната продължителност на
предоперативната терапия, но е около 9 месеца, като
при конкретния пациент се ползва следната стратегия:
при пациенти, чието заболяване отговаря на терапията – да се продължи до максимален отговор. Това се
дефинира като липса на последващо подобрение между два СТ скенера. Да се внимава при започването й,
тъй като най-често 1 седмица след това има повишен
риск от кървене.
Прием на ТКИ и извършване на оперативна интервенция:
Imatinib – спира се в деня преди операцията и се възобновява възможно най-скоро след това (когато пациентът може да се храни).
Също така да не се спира imatinib след резекция на остатъчен тумор.
Imatinib – да не се спира по време на лъчелечението,
ако няма нужда от това (напр. при тежка хематологична токсичност), докато Sunitinib, Regorafenib – по-скоро да се прекъснат временно.
Sunitinib, Regorafenib – да се прекъснат временно 4 седмици (в зависимост от обема на операцията периодът
може да варира от 1 седмица до 4 седмици временно
прекъсване) преди операцията и след това да се изчака по-дълго време (поне 2 седмици), тъй като оказват
влияние върху нормалното заздравяване и има нисък
риск от образуване на фистули.

Внимание:
Да не се прилагат едновременно Sunitinib и PPI, поради drug-drug interaction, водещо до намаляване с близо 1/3
на бионаличността на ТКИ, алтернатива е анти-Н2 инхибитор.
Терапия при метастазирал ГИСТ: 4 линии, съществува възможност и за rechallenge на imatinib.
Много рядко се наблюдава първична резистентност към imatinib. Вторичната резистентност към imatinib за съжаление е неизбежна и ще се наблюдава при 90% от пациентите в определен момент в хода на тяхното заболяване.
Тогава се прилага 2-ра линия терапия, поради многоклоналното заболяване.
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1. Imatinib – 400 mg/ден p.o., при мутации в екзон
9 – 2x400 mg (общо 800 mg)/ден p.o. Най-чести НЛР
(≥10%): диария, отоци (около очите, глезените), мускулни крампи, гадене, обрив, болка в ставите, умора,
рядко обрив. Очаква се при близо 80% от пациентите
отговор или контрол на заболяването, като 10% прогресират в рамките на 3-6 месеца от началото на терапията, докато 40-50% от пациентите развиват резистентност в рамките на 2 години.
(клинично проучване B2222; EORTC 62005; SWOG
S0033/CALGB 15105)
Като възможност за преодоляване на вторична
резистентност се разглежда удвояване на дозата на
imatinib – 2x400 mg (общо 800 mg)/ден p.o. с постепенно
покачване на дозата – 400-600-800 mg/ден с оглед поносимостта.
2. Sunitinib – 50 mg/ ден p.o., 4 седмици с прием, 2 седмици без прием (официална схема на прием), възможно е 37.5 mg/ ден p.o. off-label продължителен прием
с оглед поносимост. НЛР: умора, астения, диария,
температура, гадене, мукозит/стоматит, хипертония;
кожна реакция ръка-крак – наблюдава се първо на
местата с повишено налягане – в областта на стъпалата
и след това на ръцете, резултат от периферна вазоконстрикция. За превенция се използва крем с 10% урея в
областта на дланите и ходилата 3 х ден. При изява на
болезнените лезии е възможно да се коригира дозата
на ТКИ, временно да се прекъсне терапията,
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докато оздравеят лезиите, и като локална терапия –
да се ползват локални противовъзпалителни агенти
(напр. кортикостероиди), както и локални анестетици
(лидокаин 4% или 5%).
3. Regorafenib – 160 mg/ ден p.o. 3 седмици прием, 1
седмица без прием. Възможен алтернативен вариант
на приложение от опита на редица автори – да се започне с доза 80 mg/ден и постепенно да се увеличава при
липса на тежка токсичност и наличие на добра поносимост, като по този начин се увеличава вероятността
пациентите да завършат 2 терапевтични цикъла. При
него да се внимава при предстоящи операции – трябва
да се спре поне 4 седмици преди планираната операция, тъй като води до влошено зарастване на рани, да
се следи за кардиотоксичност, да се изследва на всеки 3
месеца TSH, уринен анализ като проверка за протеинурия. НЛР: кожна реакция ръка-крак, коремна болка,
астения, умора, гадене, понижен апетит, хипертония.
4. Ripretinib – 150 mg/ ден p.o., през месец май 2020 г. е
получено одобрение от FDA за пациенти с авансирал
ГИСТ, прогресирал на 3 или повече ТКИ, включително
imatinib, клинично проучване INVICTUS. Ripretinib
е switch-control ТКИ, който инхибира сигналния
път на KIT и PDGFRA чрез двоен механизъм на
действие и заключва тирозин киназата в неактивно
състояние, като възпрепятства активирането на
сигналния път и клетъчната пролиферация. Найчестите (при ≥ 20% от пациентите), свързани с
терапията НЛР са: алопеция (наблюдавана при близо

52% от пациентите във всички степени, в резултат
на вазоконстрикция, като се препоръчва локална
терапия с minoxidil 5% два пъти/ден, който води до
вазодилатация и по-добра перфузия на космените
фоликули и стимулира растежа на косата), миалгия,
гадене, умора, палмарно-плантарна еритродизестезия
(в по-лека степен в сравнение с другите ТКИ, като почеста изява е хиперкератозата), диария, проследяване
с оглед възможна поява на de novo кожни неоплазми,
хипертония, кардиотоксичност, най-честите степен
3 и 4 нежелани събития, описани при терапия с
медикамента, са увеличена липаза и нисък фосфор, за
който пациентите трябва да бъдат мониторирани.
Наблюдаваните НЛР най-често се проявяват рано и
трябва да се овладеят, за да могат пациентите да продължат терапията си.
Цел на терапията при метастатичен ГИСТ – оптимално да се използват наличните одобрени линии терапия и да може да се извлече максимална полза от тях,
включително с добавяне на подходи като: операция
при фокална прогресия/интервенционални методи
(RFA) на чернодробни метастази/палиативно лъчелечение; хрономодулиране на терапията, а не да се
сменят линиите всеки път. Необходим е стремеж към
индивидуализиране на дозата, а не само към редуцирането й. Да се лекува пациентът, не само скенерът или
мутацията и да се включи пациентът с оглед постигане
на shared decision making.
При ГИСТ с първична резистентност към imatinib
и sunitinib (с мутация на PDGFRA екзон 18,
включително D842V-mutant GIST): 5-10% от ГИСТ.
1. Avapritinib (BLU285) – 1-ва линия, от месец януари
2020 г. има одобрение от FDA при този молекулярен
подтип ГИСТ (D842V-mutant GIST на PDGFRA), доза:
300 mg p.o. qd.
Клинични изпитвания Navigator, Voyager. НЛР: едем,
гадене, умора, когнитивни нарушения – влошаване
на паметта, замаяност, нарушения на съня, на настроението, нарушения на речта, халюцинации, вътречерепен кръвоизлив. Могат да бъдат овладяни чрез
прекъсване на терапията и последваща редукция на
дозата.
При този молекулярен подтип ГИСТ съгласно NCCN
е добавен и dasatinib, провеждат се и клинични проучвания с crenolanib.
ГИСТ с наличие на NTRK транслокация: има
одобрение терапията с larotrectinib
NTRK фузия може да се наблюдава при близо 25% от
случаите на ГИСТ.
Проследяване на отговора към терапията:
Оценката на отговор е от изключително важно значение за определяне на ефикасността на терапията
и е ключова при вземането на клинични решения.
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours)

има най-ясно валидираните критерии, като оценява
само промени в размерите на таргетните лезии чрез
КТ с интравенозен контраст. Отговорите без промяна
в размера (плътностни промени) често се наблюдават
при саркомите и представляват по-ранни промени от
тези в размерите на лезиите. Choi criteria (критерии,
които оценяват както промените в размера, така и в
плътността на таргетните лезии, измерени в Hounsfield
units) са валидирани при ГИСТ за оценка на отговора
към imatinib. Choi criteria показват по-голяма точност
като предиктивен маркер на отговора на пациентите
към терапията.
Модел на прогресия също може да бъде липсата на
промяна в размера на тергетната лезия, но с появата на
„нодул в туморна лезия“ – наличие на солидни нодули
в преди това отговаряща туморна лезия. Възможно е
проследяването да се извършва и чрез ПЕТ/КТ, който
много добре би отдиференцирал de novo метаболитно
активен нодул в известна лезия. Рецепторната тирозин киназа увеличава сигнала от глюкозния транспортен протеин.
Функционалният MRI като diffusion-weighted imaging
(DWI) използва количествена стойност на привиден
коефициент на дифузия (ADC) и може също да се използва за отдиференциране на ранни промени в тумора в отговор на терапията. Увеличаването на стойностите на ADC често съответства на некроза като
постигнат добър резултат от терапията (ЕСМО).
Следващо поколение селективни ТКИ:
Вторични мутации в KIT се намират в 50-67% от пациентите с вторична резистентност към imatinib при
доказани мутации в KIT ГИСТ. Най-често възникват в
KIT екзон 17, 13 и по-рядко в екзон 18, 14 или в гена на
PDGFRA. Следващо поколение селективни ТКИ, таргетирайки специфични вторични мутации на KIT, са
в процес на клинични изпитвания. Примери за такива
ТКИ са: PLX3397, PLX9486 и AZ3229.
При липсата на подходящо клинично проучване, другите терапевтични възможности са:
1. Друг ТКИ (off-label употреба);
2. Re-challenge (повторна употреба) на imatinib или
друг ТКИ;
3. Добавяне на mTOR инхибитор към imatinib или
sorafenib.
Re-challenge с imatinib или друг ТКИ=
При налична ограничена прогресия на заболяването,
когато стандартната терапия не успява да контролира заболяването, е възможно да се приложи използван по-рано в хода на заболяването ТКИ, който преди
това е бил с добра поносимост и с постигнат известен
терапевтичен ефект. Важно е да се има предвид, че в
етап на прогресия при терапия с ТКИ, прекъсването
на лечението може да доведе до ускорен туморен растеж поради спирането на лечението на чувствителните туморни клонове. Поради това при липсата на стан-
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дартна възможност за следваща линия терапия, или
клинично проучване, терапията с ТКИ трябва да бъде
продължена като елемент на най-добрите поддържащи грижи.

Някои по-специални форми на ГИСТ

Добавяне на mTOR инхибитор към imatinib.

ГИСТ се свързва и с някои наследствени форми. При
изследване на няколко фамилии се доказва наличие на
КИТ мутации. В допълнение към изявената клиника
се установяват кожни лезии като хиперпигментации
или кожни лезии, подобни на уртикариална пигментация. Тези кожни пигментации без съмнение се дължат на активизирането на КИТ ИСК върху растежа
и развитието на меланоцитите. Механизмът поради
които тези лезии остават фокални, а не дисеминирани,
обяснява защо клиничната проява на ГИСТ може да се
развие след десетки години при тези семейства.

Активирането на mTOR сигналния път е следващ по
веригата ефектор на KIT сигналния път. Има получени
данни от предклинични изпитвания върху клетъчни
линии на ГИСТ за арест на клетъчния растеж в резултат на инхибиране на PI3K, и в по-малка степен на
MEK/MAPK и mTOR. При imatinib-резистентни клетъчни линии, единствено PI3K инхибицията показва
стоп на клетъчния растеж на ГИСТ клетки и довежда до апоптоза. Възможно е да има полза от добавяне на sirolimus към imatinib или друг ТКИ (sunitinib,
sorafenib), но на този етап няма данни за ефикасността
на комбинацията.
Очакват се данни от клинично проучване на комбинацията като 1-ва линия терапия при метастатичен
ГИСТ на binimetinib + imatinib за оценка на синергичен ефект с обещаващ резултат.
Молекулярното класифициране на ГИСТ е от изключително важно значение за постигане на оптимален
терапевтичен избор на медикамент. Изследването на
туморна тъкан от ГИСТ, получена чрез хирургична
резекция или чрез биопсия, е стандартен диагностичен подход, използван да определи молекулярния терен на ГИСТ. Вътретуморната хетерогенност на ГИСТ
ограничава възможността да се регистрира пълният
геномен спектър при изследване на изолирани туморни проби. Още повече това, че молекулният спектър
на ГИСТ може да се промени след експозиция на тирозин-киназна инхибиция. Това е от особена важност,
тъй като много нови медикаменти за терапия на ГИСТ
в процес на изпитване са селективни за специфични
KIT/PDGFRA мутации. Поради това, че има спешна
нужда от развитие на неинвазивни подходи за молекулярно класифициране на ГИСТ по сериен начин,
сtDNA (циркулираща туморна ДНК), извлечена от
плазмата, се явява възможност за преодоляване на
ограниченията на туморната тъкан. Секвенираната
ctDNA регистрира първични и вторични мутации при
пациентите с авансирал ГИСТ. Детекцията на ctDNA
показва, че корелира с туморния товар и отговоря на
терапията на ГИСТ, както и при други видове тумори. Секвенираната ctDNA представлява кандидат за
кръвен предиктивен биомаркер на молекулярното поведение и терапевтичен отговор на ГИСТ, при който
са гарантирани бъдещи изследвания и валидиране в
перспектива.
Заключение
Терапията на ГИСТ бележи огромен прогрес и трансформация през последните десетилетия до степен
на това да се приемат за хронично заболяване. ГИСТ
имат непредвидимо поведение и е необходим дълъг
период на проследяване на пациентите.
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Фамилни синдроми на ГИСТ

Връзката на ГИСТ с други генетични синдроми

Съществуват няколко описани синдрома, които водят
до развитието на ГИСТ. Един от тях е добре известния „триадата на Carney“, който се проявява с ГИСТ,
пулмонални хондроми и екстраадренални параганглиоми. Вариант на този синдром е описан с ГИСТ и фамилна параганглиоматоза. Установена е и връзка между неврофиброматоза тип 1 и повишена заболяемост
от ГИСТ. Повишената заболяемост от ГИСТ при неврофиброматоза тип 1 се свързва с дивия тип на КИТ
гена. Не е установено, дали ГИСТ, които са свързани с
генетична предиспозиция, са чувствителни на лечение
с imanitinib, както тези, при които имаме спорадична
форма на развитие.
Нови предизвикателства и алтернативни достъпи
на лечение
Забележителните открития, които настъпиха през
последните няколко години в разбирането на механизмите за развитие на ГИСТ дадоха още по-голям
тласък на проучванията в тази насока. ГИСТ е заболяване, което дава голяма информация на биолозите,
занимаващи се с туморното развитие, за причините
на неопластичната трансформация и подържането на
малигнения фенотип. Лечението на ГИСТ служи като
образец за рационален подход за лечение и на други
солидни тумори. Проучванията върху ГИСТ ни дават
възможности за изследване на механизмите на развитие и при други по общи малигнени заболявания.
Въпреки че imanitib е високоефективен за лечение
на пациенти с напреднало заболяване, очевидно е,
че само един лекарствен агент не е достатъчен за лечението на толкова много пациенти с напреднало заболяване. На този етап Imanitinib е високо ефективно
лекарствено средство за лечение на ГИСТ. Част от тези
болни след време ще станат резистентни или ще проявят първична резистентност. При много малко болни
с метастатично заболяване ще бъде постигнат пълен
отговор на лечение. Ето защо е от изключително зна-

чение да се разбере механизмът, при който се постига
„хибернация“ на клетките на ГИСТ под хроничното
въздействие на imanitinib. Напоследък се изясниха
някои фактори, при които се получава придобита резистентност към imanitinib след продължително приложение. Предлага се мултидисциплинарен подход
за контролиране на резистентните клонове, включващ хирургично лечение или аблация, успоредно с
приложението на imanitinib за чувствителните лезии.
Молекулярните анализи на тези резистентни клонове
ще ни дадат възможност да разберем механизмите на
тази резистентност даже и на индивидуално ниво. В
момента се провеждат клинични проучвания с нови
препарати, които атакуват КИТ рецепторите чрез различни механизми.
Очевидно е, че imanitinib е терапия, която атакува
фундаменталната молекулярна патофизиология на
ГИСТ, но няма ефект върху карциномите. Извършват
се проучвания върху PDGFR инхибиторна активност
на imanitinib. На този етап е установена неговата активност при PDGF провокирани малигнени тумори,
като dermatofibrosarcoma protuberans и някои миелопролиферативни заболявания.
В заключение може да се каже, че разбирането на патофизиологията на ГИСТ доведе до създаването на нови
мощни терапевтични средства за лечението на това
заболяване, както и подобряване на следоперативните
резултати при лечението на първичните тумори.
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Понятието карцином от неизвестно първично огнище (НПО) е въведено в клиничната практика, за да обобщи и
донякъде систематизира клиничните случаи, при които е доказана метастатична болест, но дори и след обстойно
клинично, патохистологично и образно изследване на пациента в рамките на инициалното стадиране, първично
огнище не може да се открие. В различните периоди под тази графа са включвани различни морфологии, но в
настоящето се изключват тези с мезенхимен произход – т.е. става дума за злокачествени тумори с морфологично
доказан произход от ектодермата, изявени клинично с повече или по-малко дисеминирано заболяване. Към настоящия момент НПО карциномите съставляват 3-5% от раковата заболеваемост в развитите държави, срещат се
предимно в 5-7-ма декада на живота и са поравно разпределени между половете
Таблица 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при наличие на цервикални лимфни възли с неясно първично огнище по TNM класификацията в сила от 2017 г.
Прогностични
фактори

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Основни

Хистология, N категория, брой
на лимфните възли, наличие на
екстракапсулно разпространение,
наличие на метастатично
заболяване p16 INK4A/HPV статус,
EBV ДНК статус

Имуносупресия

Туморна диференциация, локализация на засегнатите лимфни възли (над или под клавикулата)

Пол

Допълнителни

Свързани със средата

Рецидив

Ниво на Hb

Общо лечебно време,
последващо откриване на
първичния тумор

Тютюнопушене
Нови и
обещаващи

TP53, ядрена експресия

Исторически погледнато, тези заболявания се характеризират с ранна дисеминация (причина за клиничната им
изява), агресивна прогресия, недобър отговор на прилаганото емпирично лечение и логично малка продължителност на живота. Според повечето съобщения около 80% от пациенти отговарят лошо на прилаганото лечение
и са с очаквана средна продължителност на живота около 6 месеца. С подчертано лоша прогноза са болните
с метастатичен аденокарцином в черния дроб, множествени мозъчни метастази, белодробни и/или плеврални
метастази, множествена метастатична литична костна болест и с плоскоклетъчни метастази в коремната област.
Съответно, за приблизително 20% от пациентите е установено, че са с добра прогноза и медиана на преживяемостта над 24 месеца и тук се включват болни с НПО и плосколетъчни метастази в шийните лимфни възли, жени
с метастази от папиларен аденокарцином по перитонеума или нодални метастази по срединната линия, мъжете с
остеобластни метастази високи нива на PSA, болни с метастази от невроендокринни тумори, болни с изолирани
плоскоклетъчни метастази в ингвиналните лимфни възли, мъже с аксиални лимфни метастази от ниско диференциран карцином, пациенти с единични или олигометастази от аденокарцином. Независимо от вида на метастатичната болест Pavlidis дефинира редица негативни прогностични фактори, сред които са PS > 1, лимфопения,
хипоалбуминемия, високи нива на LDH и ALP, възраст ≥ 65г, изразена коморбидност.
Клинично обследване
Принцип в лечението на болните е при установяване на формация с метастатични характеристики и липса на
данни за наличен първичен тумор е тя да бъде верифицирана хистологично. От една страна това дава възможност за: 1) доказване на онкологично заболяване, без което последващо специализирано лечение е невъзможно;
2) хистологичното изследване има основана насочваща роля къде и по какъв начин да се търси първичният
тумор и 3) въз основа на него и разпространението на болестта се взема решение за адекватни лечебни стратегии. През 2015 ESMO публикува ръководство за клинично поведение, целящо да обобщи клиничните знания, с
цел оптимално диагностициране и лечение. Необходимо е след пълна анамнеза по отношение на симптомите,
времето на поява и последователността им да се имат предвид и миналите заболявания на болния. Следва да
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се извърши обстоен клиничен преглед на дихателната,
генитоуринарната, храносмилателната системи, мамологични изследвания, основни образни изследвания.
Използването на определени туморни маркери (PSA,
CA 15-3, CA 19-9, CEA, Cromogranin A, β-hCG, AFP и
пр.) не може да се ползва за поставяне на диагноза, но
следене на тяхната динамика, ако са били увеличени
предлечебно, е белег за активността на заболяването и
служи за проследяване ефекта на лечението.

Мъже с данни за костна метастатична болест и повишен PSA

Често въз основа на съответната симптоматика и локализация на метастазата (ите) се извършва КТ изследване на гръден кош, корем и малък таз с i.v. контраст
(ако не е противопоказан). При заболяване на шията в
обема на изследването следва да се включи и шия (т.е.
дистално от черепната база) и надключие. При подозирано заболяване на гърдата се извършва мамография
и, ако тя е недостатъчно информативна, има индикации за МРТ изследване. За обследване състоянието на
тестисите при мъже се използва УЗ изследване. В последните 20 години значително място намира PET/KT
изследването. Публикации доказват превъзходните му
възможности при детекция на първичния тумор, когато това не може да се извърши с конвенционалните
образни методи (40-42% спрямо 27-30% за КТ и МРТ).
За целта стандартният маркер e флуор-дезоксиглюкоза (FDG), но следва да се има предвид и немалката честота на фалшиво положителните резултати. В практиката обаче това изследване е с изявени предимства
при търсене на първично огнище при заболявания
в областта на главата и шията, когато успеваемостта
надвишава 50% при положение, че клиничният преглед не намира търсения първичен тумор. ПЕТ/КТ е
и от значима полза за диагностика и проследяване на
болни със солитарна метастаза или тези с т.нар. олигометастатична болест. При положение, че се докаже такова едно разпространение, е оправдан по-агресивен
подход и приложение на радикални локални техники
(хирургия и лъчелечение вкл. радиохирургия)

Жени с данни за перитонеална карциноматоза

Клинични насоки на поведение при определени болни с метастази от карцином с НПО, т.нар. “favorable
prognosis”
Солитарна/олигометастатична болест от аденокарцином
Такъв тип метастазиране не е рядко срещан в редица
органи, включително мозък. Разбира се, следва да се
изключи необичаен първичен тумор (т.е. такъв, който
е диагностициран като метастаза). Повечето пациенти
след определен период от време прогресират и заболяването преминава в изявена полиметастатична фаза.
Редица съобщения обаче показват, че при проведено
радикално лечение на солитарна лезия с такава хистология се отчита повишена преживяемост на болните.
Nguyen и съавтори още в края на 90-те години съобщават за добрата прогноза на тези болни, като до 15%
от тях са без заболяване на 5-та година. По подобен
начин 5-год. ОП достига близо 40% след хепатална резекция. Макар повече доказателства да има в посока
хирургично лечение на тези болни, то при невъзможна оперативна намеса следва да се имат предвид други
методи (радиоаблация, радиохирургично лечение и
др.) Налице са данни за двугодишен локален контрол
при радиохирургично лечение на хепатални и пулмонални олигометастази, надвишаващ 80%.
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Емпирично е доказано, че при мъжете костна дисеминация, на фона на повишен PSA, следва да се лекува
съгласно правилата за терапията с андрогенна депривация на простатния карцином, дори и при атипично
протичане на заболяването със засягане на извънрегионални лимфни възли и други локализации.

Най-честата причина за ангажиране на перитонеума
от метастатичен процес е дисеминация от овариален
карцином, като това е възможно и без явни данни за
тумор на яйчника. Такова протичане на болестта е
възможно при фамилно повишен риск за яйчникови
тумори и при установени случай с BRCA-1 мутации.
Клиничното повлияване и подобрената прогноза се
потвърждават още през 80-те години на миналия век,
когато са установени много добри резултати при прилагане на медикаментозна терапия за карцином на яйчника съгласно правилата, включително и циторедуктивно оперативно лечение, когато е необходимо. Към
момента се приема, че и аналогични клетъчни типове
както в яйчника могат да дадат начало на заболяването в перитонеума на място, наименовано от някои „папиларна перитонеална карциноматоза“. Сходството с
карцином на овария се подкрепя от значително подобрената преживяемост на тези болни – пълен отговор
на лечението до 35-40%, медиана на преживяемостта
около 2 години, подобрена дългосрочна преживяемост до ¼ от болните.
Жени с аксиларни лимфни метастази
Подобна клинична картина при инициално стадиране
е рядко срещана при жените с карцином на гърдата и
съответства на по-малко от 0,1% от диагностицираните случаи.. Данните показват, че при болест в аксилата
и липса на клинични данни за тумор в гърдата с негативни мамография и УЗ изследване, МРТ на млечните жлези в пронация открива над 70% окултен тумор.
Затова и след допълване на стадиращите процедури,
съгласно правилата, и при липса на далечно метастазиране пациентите с аксиларни метастази от аденокарцином следва да получат лечение като за втори
стадий мамарен карцином (т.е. T0N+M0). Публикуваните данни показват, че преживяемостта съответства
на тази на доказан карцином на гърдата с наличие на
аксиларни метастази, при които е проведено оперативно и съответното адювантно лечение. Напротив,
при предприемане само на наблюдение се отбелязва
локорегионален релапс на болестта в над 40% и често е
съпътстван с далечни метастази. При адекватно лечение 5-год. ОП надвишава 70%..
Мъже с данни за аксиално нодално ангажиране и
хистологични данни за екстрагонаден герминативноклетъчен тумор
Тук клиничната картина често включва и съпътстваща белодробна дисеминация. Хистологично в повечето случаи се докладва дедиференциран карцином и
следва да се имат предвид изследванията на серумните
hCG и AFP. Това насочва към правилната диагноза и
поведение, заедно с подходящите уточняващи ИХХ
изследвания и по-рядко молекулярно изследване за

изохромозома 12р.. Дори при напреднало заболяване
прогнозата е сравнително добра. Доказано е бързото
повлияване на процеса от съдържаща платина терапия, аналогично на тестикуларните несеминомни злокачествени тумори. Отговорът на лечението с цисплатин, етопозид и блеомицин (BEP) e над 60% и след
инициалните 4-6 курса при персистенция, след ПЕТ/
КТ, при възможност е показан опит за хирургично отстраняване на резидуалните маси. с подобен подход се
постига медиана на преживяемостта около 2 години.
Невроендокринни нискостепенните тумори – хистологично произлизат от плурипотентни клетки на
невроектодермата и най-често се срещат в панкреаса
и други части на ГИТ. Характеризират се с бавно развитие с години, рядко дават метастази и може да произвеждат невроамини – т.е. понякога са отговорни за
т.нар. карциноиден синдром. Насочените специфични
СПЕКТ И ПЕТ нуклеарномедицински изследвания
имат чувствителност над 95%, което в съвремието
резултира в отчетливо намаляване на случаите с неизвестно първично огнище. При възможност следва
да се проведе хирургично лечение и медикаментозно
такова със соматостатинови аналози, като при по-агресивни случаи е показано приложение на everolimus,
sunitinib и др.
Пациенти с метастази в ингвиналните лимфни възли от плоскоклетъчен карцином
При подобни болни следва да бъде изключително
внимателно обследвана аногениталната област, включително с извършване на аноскопия и биопсия на
всяка съмнителна лезия. В съвремието съществуват
модалности, които позволяват ефективно радикално
лечение на неоплазмите в този регион – хирургично
лечение, лъче(химио)лечение или комбинация. Ако
акуратно изпълненият стадиращ процес не успее да
установи първично огнище, то тези болни подлежат
на ингвинална лимфна дисекция с преценка за последващо адювантно лъчелечение според хистопатологичната находка. При липса на възможност за оперативна
намеса се предприема дефинитивно лъчево лечение,

като обемите за лъчелечение са съответно до ниво на
сакроилиачни синхондрози при процес само в ингвиналните л. възли и обхващат тазовите лимфни вериги изцяло при данни за вътретазово ангажирани л.
възли. Ако илиачните лимфни вериги не са засегнати
се съобщава 5-год.ОП, достигаща до 37,5% която пък
е значително по-добра спрямо общата такава при заболяванията с неизвестно първично огнище. Горните
данни са значително отдалечение във времето. В съвремието възможностите на диагностиката и лъчетерапията са напреднали значително и това е видно от
данните на публикувана през 2017 г статия относно
мястото на лъчелечението при метастатичен процес
от НПО в областта на корема и таза – 2-годишна ОП и
СЗП при плоскоклетъчна хистология и мултимодален
подход в лечението са съответно 76% и 48%.
Болни с плоскоклетъчни метастази от НПО в областта на шията
Тази група болни е с отчетливо по-добра прогноза,
сравнена с всички останали. Все пак е важно да се отбележи, че при доказана метастаза от НПО в дисталните отдели на шията (супра- и инфраклавикуларно)
прогнозата е по-лоша поради честата дисеминация в
областта на патология, различна от първичен карцином на глава и шия (напр., карциноми на белия дроб,
хранопровода и др.) Също така тук ПЕТ/КТ изследването е с най-голям принос при търсене на първичното
огнище, когато то не може да бъде разпознато клинично и след КТ и МРТ изследвания. Съвременното
лечение на болните по радикална програма осигурява
5-год. ОП в рамките на 55%- 65%, което напълно съответства на тази при лечението за карцином с идентифицирана първична локализация. Множество публикации доказват, че основните прогностични фактори
тук са същите – степен на разпространение на болестта в лимфните вериги и екстранодалната инвазия..
Цялостно прогнозата е значително по-добра при HPV/
p16(+) метастатичната болест. Същото е отразено и в
8-ма ревизия на TNM стадирането по IUCC (Табл.2)
относно шийните метастази от НПО.

Таблица 2.
Прогностични фактори значение

Свързани с тумора

Свързани с пациента

Основни

- Хистология;

- имуносупресия (влияе
значимо при кожен рак)

- N степен;

Свързани с околната
среда и лечението

- Наличие или не на далечно
метастазиране;
- р16/HPV статус;
- EBV ДНК.
Допълнителни

Туморен грейдинг
Локализация на тумора

С обещаващо
значение

Социално-икономически
статус

хранителна подкрепа

TP53 мутационен статус
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Инактивирането, свъзрзано със свръхекспресия на
мутиралия вариант на р53 супресорния ген – т.нар.
TP53 мутационен статус, е предиктивен за преживяемостта. Инактивиращите мутации са налице при
30-50% от пациентите и повишават риска за смъртен
изход.
С оглед търсене на първичното огнище при подозирано
такова в орофаринкса някои автори препоръчват двустранна тонзилектомия, поради факта, че в около ¼ от
случаите се установява тонзиларен карцином. Аналогично може да се предприеме едноскопски лигавичен
мапинг. Развитието на молекулярната диагностика и
патологията за диагностика на тези тумори е отразена
и в 8-ма ревизия на ТNM стадирането. Препоръчва се
имунохистохимично изследване на р16 като сурогатен
маркер за HPV индуциран карцином с първична локализация орофаринкс и, съответно, изследване за EBV
маркери в туморната тъкан – показател за метастази
от назофарингеален карцином. При позитивиране на
въпросните маркери и липса на други данни за локализация на първичното огнище лъчетерапевтичните
обеми (дефинитивно или следоперативно) следва да
са съобразени като при съответната локализация. Локализацията на метастазите също може да бъде ориентировъчна относно възможното първично огнище.
При засягане на ниво I на шията по-често първичната
болест е в областта на устната кухина и устните, докато в ниво II метастазират на-често първични огнища
в орофаринкса. Засягането на нива III и IV е типично
при заболявания на ларинкса и хипофаринкса. Нивo
V e по-често засегнато при назофарингеални карциноми и кожни такива по капилициума. При метастази от
НПО на шията дисекцията е показана при операбилност. Това се отразява в по-добрите лечебни резултати
и логично носи предимство защото: 1) дава възможност за адекватна хистопатологична диагностика; 2)
отразява се на прогнозата на болните; 3) необходимата
лъчелечебна доза е по-ниска следоперативно. В генерален аспект индикациите и дозните предписания за
слеоперативно или дефинитивно лъче(химио)лечение
са същите както и при карциномите на глава и шия с
известно първично огнище. Повечето автори приемат,
че оставяне пациента на активно наблюдение следоперативно е допустимо само при засягане на 1 лимфен
възел, когато е с малък размер (под 3 см), без екракапсулно разпространение. В такъв един случай е необходимо абсолютно акуратно, стриктно и често проследяване на болния както клинично, така и с релевантни образни и нуклеарни методи. Метаанализ на Liu в
края на 2016 г., обхващащ 33 публикации, ясно дава
предимство на подхода включващ шийна дисекция и
последващо лъче(химио)лечение спрямо дефинитивната лъче(химиотерапия) – 5-год. ОП е по-добра с RR
0.66 (95% CI 0.52–0.83, p = 0.0004), същото се отнася за
честотата на рецидивиране на болестта (RR = 0.74, p =
0.008). Облъчването на мукозата в областта на предполагаемия произход на тумора също е с предимство
спрямо облъчване само на шията и конкретно редуцира клиничната изява на първичния тумор (RR = 0.23,
95% CI 0.12–0.45, p < 0.0001). При сравняване на уни-
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латералното срещу билатерално лъчелечение второто
е с ясно предимство – редукция на риска за рецидив
на шията и изява на привичния тумор с RR 0,61 (95%
CI 0,41–0,91, p = 0,01) и с RR 0,44 (95% CI 0,26–0,77, p
= 0,004), и подобрява 5-год. СЗП, съответно RR 0,81
(95% CI 0.64–1.03, p = 0.09). В настоящия момент не
е оправдано облъчване на ларинкса и хипофаринкса
при липса на данни за болест в тях, а облъчване на устната кухина е допустимо само при засягане на I група
лимфни възли и следва да е изключително добре преценено поради силно изразената радио-биологична
реакция и морбидността, свързана с това.
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