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Създаването на подобен вид издание  на пръв проглед  е лесна за-
дача, 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 пред-
ставянето и развивитието на актуалните тенденции в онкологич-
ното 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. Докосвай-
ки се до съдбите на болните и поемайки тяхната мъка и тази на 
техните  семейства, с тях се превръщаме в едно цяло. Не зная дру-
га 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 наука-
та, ленност в  развитието и прилагането на нови методи, схеми, 
режими,  означава  загубена битка с едно коварно и трудно лечи-
мо 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, търсе-
щи знания, даряващи знания, разпространяващи знания.

Проф. П. Куртев
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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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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 
с NUBEQA + АДТ спр. 
АДТ самостоятелно, 
имат:

медиана 
НА MFS 

40 МЕСЕЦА1

31% 
ПОНИСЪК 

РИСК 
от смърт4

ЧЕСТОТАТА НА НС
е СРАВНИМА

със самостоятелното 
приложение на АДТ2

БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА СЛУЧАИТЕ 

НА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕТО 

поради НС2

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.

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

ИАЛ- 47496/06.10.2021

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).

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
аВключва 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
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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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Новартис България ЕООД
гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 55
ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4
тел.: 02 4899828, факс: 02 4899829

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. Адю-
вантна 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 заболя-
ването 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 сквамознокле-
тъчен 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. Паци-
ентите 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 необ-
ходимо 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 (свърза-
ни 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 бъбреч-
но уврежданек както и при пациенти с леко чернодробно увреждане. Няма клинични данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане и при пациенти с уме-
рено 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 ин-
хибитор 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 кар-
цином (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 Хемора-
гични събития, вкл. значителни хеморагични събития и хеморагични събития с летален изход са настъпвали при пациенти, приемащи комбинацията дабрафе-
ниб 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 серу-
мния 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 пред-
шестваща 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 веноз-
на 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 еози-
нофилия и системни симптоми, които могат да бъдат животозастрашаващи или с летален изход по време на лечението с комбинацията дабрафениб/трамети-
ниб. 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 пони-
жение 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 възраст-
ни. 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 алтернатив-
ни 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 %), съ-
общени при дабрафениб, са били хиперкератоза, главоболие, пирексия, артралгия, умора, гадене, папилом, алопеция, обрив и повръщане. Най-честите неже-
лани реакции (≥ 20 %) за дабрафениб в комбинация с траметиниб включват пирексия, умора, гадене, треска, главоболие, диария, повръщане, артралгия и об-
рив. 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 сквамозноклетъ-
чен 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, пов-
ръщане, суха кожа, сърбеж, обрив, еритем, артралгия, миалгия, болка в крайник, мускулни спазми, умора, треска, астения, периферни отоци, пирексия, гри-
поподобно заболяване, повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза. Чести: Инфекция на пикочните пътища, целулит, фолику-
лит, 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 лице-
то, 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, брадикар-
дия, 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.

Tafinlar 50 mg; 75 mg твърди капсули Mekinist 0,5 mg; 2 mg филмирани таблетки
Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа траметиниб диметилсулфоксид, еквивалентен на 0,5 mg или съответно на 2 mg траметиниб. Показания: Меланом: показан е като монотерапия или в комби-
нация 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 
лечение на възрастни пациенти с авансирал недребноклетъчен белодробен карцином с BRAF V600 мутация. Дозировка: Преди да приемат траметиниб, пациентите трябва да имат положителен резултат 
за наличие на BRAF V600 мутация, потвърден от валидиран тест.•Препоръчителната доза траметиниб, приложен като монотерапия или в комбинация с дабрафениб, е 2 mg веднъж дневно. Препоръчител-
ната 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 но-
вопоявил се първичен меланом като нежелани реакции.•Не се препоръчва намаляване на дозата на траметиниб под 1 mg веднъж дневно, прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. Не 
се препоръчва намаляване на дозата на дабрафениб под 50 mg два пъти дневно, прилаган в комбинация с траметиниб.•Пирексия: Ако температурата на пациента е ≥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, 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 траметиниб или на траметиниб и дабрафениб, 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 траметиниб в комбинация с дабрафениб е необходимо едновре-
менно 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 (свързани предимно с дабрафениб), намаляване на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ), оклузия на ретинална вена (ОРВ), отлепване на пигментния епител 
на ретината (ОПЕР) и интестинална белодробна болест (ИББ)/пневмонит (свързани предимно с траметиниб).•Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти, които имат асимптоматично, 
абсолютно понижаване >10% на ЛКФИ, в сравнение с изходните стойности и фракцията на изтласкване е под долната граница на установената норма. Ако ЛКФИ се възстанови, лечението с траметиниб 
може да се започне отново, но дозата трябва да се намали с едно дозово ниво и пациентът да се проследява внимателно. При левокамерна сърдечна дисфункция Степен 3 или Степен 4 или когато ЛКФИ не 
се възстановява, лечението с траметиниб трябва да се спре окончателно.•Препоръчва се незабавна консултация с офталмолог, ако пациентите съобщят за новопоявили се зрителни нарушения, като на-
малено 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 тра-
метиниб, 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 
дозата на траметиниб. •Лечението с траметиниб трябва да се прекъсне при пациенти със съмнение за интерстициална белодробна болест или пневмонит, включително 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.•Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено тежко 
бъбречно увреждане. Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежко бъбречно увреждане.•Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. 
Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено тежко и тежко чернодробно увреждане.•Безопасността и ефикасността на траметиниб при деца и юноши (<18 години) не са 
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 при-
лага 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 паци-
енти 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. Новопоявили се злокачествени заболявания: При прилагане на траметиниб в комбинация с дабрафениб могат да възникнат нови злокачествени заболявания, кожни и некожни. Кожни 
злокачествени заболявания Кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК): Съобщават се случаи на кСКК (вкл. кератоакантом) при пациенти, лекувани с траметиниб в комбинация с дабрафениб. Случаите на кСКК 
могат да се лекуват чрез ексцизия и не изискват промяна в лечението. Новопоявил се първичен меланом: Съобщава се за случаи на новопоявил се първичен меланом при пациенти, приемащи траметиниб в 
комбинация с дабрафениб. Те могат да бъдат лекувани чрез ексцизия и не изискват промяна в лечението. Некожни злокачествени заболявания: Дабрафениб може да повиши риска от некожни злокачествени 
заболявания, при наличие на RAS мутации. Не се изисква коригиране на дозата на траметиниб при наличие на позитивни за RAS мутация злокачествени заболявания, когато се приема в комбинация с 
дабрафениб. Кръвоизлив: Хеморагични събития, вкл. значителни хеморагични събития и хеморагични събития с летален изход са настъпвали при пациенти, приемащи траметиниб като монотерапия и в 
комбинация с дабрафениб. Рискът от кръвоизлив може да се повиши при едновременно приложение на антитромботична или антикоагулантна терапия. Ако настъпи кръвоизлив, пациентите трябва да 
бъдат лекувани според клиничните показания. Понижаване на LVEF /Левокамерна дисфункция: Има съобщения, че траметиниб понижава LVEF, когато се прилага като монотерапия или в комбинация с 
дабрафениб. Траметиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с влошена функция на лявата камера. LVEF трябва да се оцени при всички пациенти преди започване на лечение с тра-
метиниб, 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, 
има епизодични съобщения за остра, тежка левокамерна дисфункция в резултат на миокардит. Наблюдава се пълно възстановяване, след спиране на лечението. Лекарите трябва да бъдат внимателни 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 па-
циенти 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 про-
веждане на клинични изследвания. Траметиниб трябва да се спре окончателно при пациенти, диагностицирани с интерстициална белодробна болест или пневмонит, свързани с лечението. Нарушение на 
зрението: Могат да възникнат проблеми, свързани с нарушено зрение, вкл. отлепване на пигментния епител на ретината и оклузия на ретиналната вена. Съобщавани са симптоми като замъглено зрение, 
понижена зрителна острота и други зрителни феномени, както и случаи на увеит и иридоциклит. Не се препоръчва при пациенти с анамнеза за оклузия на ретиналната вена. Препоръчва се незабавна 
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 
и при около 24% от пациентите, когато траметиниб се прилага в комбинация с дабрафениб. Рабдомиолиза: е съобщавана при пациенти, приемащи траметиниб като монотерапия и в комбинация с 
дабрафениб. Признаците или симптомите на рабдомиолиза налагат подходяща клинична оценка и лечение според показанията. Бъбречна недостатъчност/Панкреатит: В клиничните изпитвания са уста-
новени 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 при пациентите на лечение с траметиниб като монотерапия или в комбинация с дабрафениб, да се проследява чернодробната функция на всеки четири седмици за 6 месеца след започване на лечение 
с траметиниб. След това то може да продължи според клиничните показания. Чернодробно увреждане: Приложението на траметиниб при пациенти с умерено тежко до тежко чернодробно увреждане, 
трябва да става с повишено внимание. Дълбока венозна тромбоза (ДВТ)/Белодробен емболизъм (БЕ): При прилагане на траметиниб като монотерапия или в комбинация с дабрафениб е възможно да 
възникнат БЕ или ДВТ. Ако пациентите получат симптоми на БЕ или ДВТ като задух, болка в гърдите или подуване на ръка или крак, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ. Необходимо е 
окончателно спиране на приема на траметиниб и дабрафениб при поява на животозастрашаващ БЕ. Тежки кожни нежелани реакции Съобщават се случаи 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 дабрафе-
ниб/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, предполагащи SCARs, приемът на дабрафениб и траметиниб трябва да се прекрати. Стомашно-чревни нарушения: Съобщават се случаи на колит и стомашно-чревна перфорация, вкл. с летален 
изход, при пациенти, приемащи траметиниб като монотерапия или в комбинация с дабрафениб. Лечението с траметиниб, прилаган като монотерапия или в комбинация с дабрафениб, трябва да се прила-
га 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 лекар-
ствени продукти(ЛП), за които се знае, че са рискови за възникване на стомашно-чревна перфорация. Саркоидоза: Съобщени са случаи на саркоидоза при пациенти, лекувани с траметиниб в комбинация 
с дабрафениб, която засяга основно кожата, белите дробове, очите и лимфните възли. В повечето случаи лечението с траметиниб и дабрафениб е продължено. В случай на диагностициране на саркоидо-
за трябва да се обмисли съответно лечение. Важно е саркоидозата да не се тълкува погрешно като прогресия на заболяването. Взаимодействия: Ефект на други лекарствени продукти върху траметиниб: 
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 
траметиниб върху други лекарствени продукти: Малко вероятно е траметиниб да повлияе значимо фармакокинетиката на други ЛП чрез взаимодействие с CYP ензими или транспортери.Траметиниб може 
да доведе до преходно инхибиране на субстратите на BCRP (напр. питавастатин) в червата, може да се сведе до минимум като прилагането на тези средства и траметиниб се разпредели във времето (през 
2 часа едно от друго). Не се очаква загуба на ефикасност на хормоналните контрацептиви при едновременно приложение с траметиниб като монотерапия. Комбинация с дабрафениб: Очаква се слабо по-
нижение 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 
или два часа след хранене. Фертилитет, бременност и кърмене. Жените с репродуктивен потенциал трябва да бъдат посъветвани да използват ефективни методи за контрацепция по време на лечение 
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 
или в комбинация с дабрафениб. Траметиниб може да увреди фертилитета при хора. Пациентите мъже, приемащи траметиниб в комбинация с дабрафениб, трябва да бъдат информирани за потенциалния 
риск за увреждане на сперматогенезата, което може да бъде необратимо. Нежелани лекарствени реакции Най честите нежелани реакции (честота ≥20%) за траметиниб включват обрив, диария, умора, 
периферен оток, гадене и акнеиформен дерматит. Най-честите нежелани реакции (честота ≥20%) за траметиниб в комбинация с дабрафениб са били пирексия, умора, гадене, втрисане, главоболие, диа-
рия, повръщане, артралгия и обрив. Монотерапия с траметиниб: Много чести: Хипертония, кръвоизлив, кашлица, диспнея, диария, гадене, повръщане, констипация, коремна болка, сухота в устата, обрив, 
акнеиформен дерматит, суха кожа, сърбеж, алопеция, умора, периферен оток, пирексия, повишени нива на аспартат аминотрансферазата. Чести: Фоликулит, паронихия, целулит, пустулозен обрив, анемия, 
свръхчувствителност, дехидратация, замъглено зрение, периорбитален едем, зрително нарушение, левокамерна дисфункция, понижаване на фракцията на изтласкване, брадикардия, лимфедем, пнев-
монит, стоматит, еритем, синдром на палмарно плантарна еритродизестезия, кожни фисури, напукване на кожата, оток на лицето, възпаление на лигавиците, астения, повишени нива на аланин аминот-
рансферазата, повишени нива на алкална фосфатаза в кръвта, повишени нива на креатин фосфокиназа в кръвта. Нечести: хориоретинопатия, папилоедем, отлепване на ретината, оклузия на ретиналната 
вена, сърдечна недостатъчност, интерстициална белодробна болест, стомашно-чревна перфорация, колит, рабдомиолиза. Комбинирана терапия с траметиниб и дабрафениб: 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 пикоч-
ните 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, ак-
неиформен дерматит, актинична кератоза, нощно изпотяване, хиперкератоза, алопеция, синдром на палмаро-плантарна еритродизестезия, кожна лезия, хиперхидроза, паникулит, кожни фисури, фото-
чувствителност, 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, периорбитален оток, брадикардия, пневмонит, панкреатит, колит, бъб-
речна недостатъчност, нефрит. Редки: Стомашно-чревна перфорация. С неизвестна честота: Миокардит; Синдром на Stevens-Johnson, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми; генерализи-
ран, 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.

Референции: 1. С.Robert et, al. N Engl J Med. 2019 Aug 15;381(7):626-636; 2. Hauschild A, et al. J Clin Oncol. 2018. doi: 10.1200/JCO.18.01219

 



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 hormone-
receptorpositive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): fi nal 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 (  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 (  2%) нежелани реакции степен 
 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 (  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 (  1/100 до < 1/10): фебрилна неутропения, дисгеузия, замъглено зрение, повишена лакримация, „сухо око“, епистаксис, ИББ/пневмонит. Нечести 
( 1/1 000 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 Pfi zer Inc. и/или нейните клонове.

Пфайзер Люксембург САРЛ клон България
Eвропейски Търговски Център, 1784 София, бул. Цариградско Шосе №115М, Сграда D
Тел: 02/970 4333, 970 4334, факс: 02/970 4300
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. 
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:УУ
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.

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да 
съобщават всяка подозирана нежелана реакция 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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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8 от КХП. Име на лекарствения продукт Tecentriq 840 mg
оноклонално антитяло насочено срещу лигандконцентрат за инфузионен разтвор. Качествен и количествен състав: един флакон с 14 ml концентрат съдържа 840 mg атезолизумаб (atezolizumab)*. След разреждане (вж. точка 6.6), крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 3,2 и 16,8 mg/ml. Атезолизумаб е Fc-модифицирано, хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло насочено срещу лиганд

1 на рецептора на програмирана клетъчна смърт (PD-L1), получено чрез рекомбинантна ДНК технология в клетъчни линии от яйчник на китайски хамстер. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. ия  Уротелен карцином Терапевтични показания - Уротелен карцином - Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал илиTecentriq като монотерапия е п
и чиито тумори имат PD-L1 експресия ≥ 5% (вж. точка 5.1).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 - Н б Tecentriq като монотерапия е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал 

D-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 недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) с туморна експресия на PD-L1 ≥ 50% туморни клетки (TC) или ≥ 10% тумор инфилтриращ
химиотерапия. Преди да получат Tecentriq, пациенти с EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД трябва също да са получили таргетни терапии (вж. точка 5.1). химиотерапия. Преди да получат Tecentriq пациенти EGFR 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 е доказана до 30 дни при 2°C до 8°C и до 24 часа при ≤ 30°C от момента на приготвяне. От микробиологична гледна точка приготвеният инфузионен разтвор трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето за съхранение и състоянието преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да бъде повече от 24 часа б 30 2°C 8°C 24 30°C О б ф б б А б б б б б б 24
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!



Открийте пътя напред към плановете за лечение на 
раковите заболявания на Вашите пациенти, използвайки 
значителната информация, която предлагат услугите за 
изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine1-6

Посетете: 
www.foundationmedicine.bg

             НАМЕРЕТЕ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯ
       ПЪТ НА
            ПАЦИЕНТА

Вижте повече, направете повече 

1. Frampton GM, et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031; 2. Clark TA, et al. J Mol Diagn. 2018; 20: 686-702; 3. He J et al. Blood 2016; 127: 3004-3014; 4. Foundation-
One®CDx Technical Specifications, 2020. Available at: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-cdx (Accessed February 2021); 5. FoundationOne Liquid 
CDx, Technical Specifications, 2020. Available at: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-liquid-cdx (Accessed February 2021); 6. FoundationOne®Heme 
Technical Specifications,2019. Available at: www.foundationmedicine.com/test/foundationone-heme (Accessed February 2021).
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РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, 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).
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Акад. Д. Дамянов

РЕШЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНАТА ТАКТИКА 
Д. Дамянов, И. Димова, Г. Куртева

ПРЕГЛЕД НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ КЛИНИЧНИ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ: КОИ СА КРИТИЧНИТЕ 
ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ И ПРИЧИНИ ЗА ОТКАЗ НА 
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КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ

Акад. Д. ДАМЯНОВ

Комплексното (мултимодалното) лечение на злока-
чествени 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. оч-
аква се 1 на всеки 5 мъже и 1 на всеки 6 жени да развие 
злокачествено заболяване. През 2030 г. новозаболели-
те ще достигнат 26,4 милиона души, починалите – 1,7 
милиона, а 80 милиона онкоболни да достигнат 5-го-
дишна 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, со-
циално-икономически и битови фактори, наред с по-
добрена диагностика и статистика.

Необходимост от комплексно лечение има при много 
заболявания, но в онкологията то е ултимативно на-
ложено от натрупания опит. Защото няма клиницист, 
особено онколог, който да не е отчел в практиката си, 
че при комбиниране на основните терапевтични мето-
ди 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 по-
стигнато по-добро качество на живот. Трите ос-
новни метода за лечение на карциномите – хирургия, 
радиолечение и хемотерапия, са свързани с размера, 
дълбочината на проникване, локализацията, хисто-
логичния тип и стадия на тумора. При изграждане на 
лечебната стратегия се вземат под внимание още об-
щата 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, ком-
плексното лечение трябва да бъде непрекъснато и 
последователно контролирано и етапно оценявано, 
стандартизирано, но и индивидуализирано. То тряб-
ва да бъде базирано на съвременна лабораторна и ин-
струментална диагностика, включително генетичен 
статус на пациента и геном на тумора му. Генетични-
те изследвания придобиват все повече индивидуална 

значимост за лечебния подход и прогнозата.

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-го-
дишен контрол, но и на последващо наблюдение. Ако 
ракът персистира при нерадикална операция или ре-
цидив, 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. Защо-
то на всеки болен е известно, че хроничното заболя-
ване персистира и се обостря, подлежи на дългого-
дишен контрол и периодично ново лечение. Тогава и 
необходимостта от психологическа подкрепа се по-
стига в по-полезна и работеща светлина. В тази посо-
ка 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 необ-
ходимостта от симптоматично лечение.

Хирургично лечение. В исторически план хирургич-
ното лечение е първото, приложено при злокачестве-
ни тумори. Съществена предпоставка е навлизането 
на общата анестезия (1846, William Morton). Billroth, 
Handley, Halstedt и др. стимулират отстраняване-
то на тумора заедно с околната тъкан. Paget посочва 
разпространението на раковите клетки по кръвен и 
лимфен ток, а разбирането на този механизъм е клю-
чово за модифицирането на оперативната намеса. 
В хирургичната практика се налагат принципи, чието 
постигане е предпоставка за по-дълготрайна прежи-
вяемост. Първата уточнена зависимост е между пре-
махването на целия тумор и срока на преживяемост. 
Поставя се изискването за цялостно премахване на 
тумора и обкръжаващите го тъкани – принципа на ра-
дикалност. 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 реги-
онална лимфна дисекция. Изучаването на лимфна-
та мрежа, на регионерните лимфни басейни за всеки 
орган и част от тялото и на посоката на лимфния ток 
придобива важно значение. Предоперативната диаг-
ностика на лимфните метастази е предпоставка за ус-
пех 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. Пости-
гането на абластичност предполага предотвратяване 
на замърсяването на оперативното поле с туморни 
клетки. При груби манипулации, при натискане и 
мачкане върху или около тумора, при неанатомич-
на 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, хи-
рургичните възможности за борба с подобно замър-
сяване са ограничени и с несигурен успех (локално 
промиване на оперативното поле, смяна на ръкавици, 
увиване на тумора в компрес и др.). Антибластичност-
та предполага включването към тези мерки на други 
техники, позволяващи обработка на тумора с инстру-
менти, локално унищожаващи откъснали се туморни 
клетки като електронож, лазерен лъч, аргон-плазмен 
коагулатор, фотодинамична терапия, интраоператив-
на радиотерапия и др.

Възможността за постигане на радикалност е осново-
полагаща. Такава се постига по-успешно при планови 
операции, които предполагат точна и сигурна предо-
перативна диагностика, съставяне на предоперативен 
план за хода на операцията, спокойна среда за анато-
мична дисекция на органа, на кръвоносните съдове и 
на регионерните лимфни басейни. Тяхното отстраня-
ване en block е основно изискване. Така при изпълнена 
lege artis дуодено-панкреатична резекция за операби-
лен 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 отстра-
нен 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 фор-
мулиране на други подвидове операции, чието назва-
ние 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) – обусло-
вена 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 заболява-
не в следващите години. Такива примери са извърш-
ването на колектомия при пациенти с фамилна аде-
номатозна полипоза, синдром на Линч или улцерозен 
колит преди появата на малигнизация; мастектомия 
при фамилен рак на гърдата (BRCA 1 и 2); овариекто-
мия при фамилен рак на яйчниците (BRCA 1); тотална 
панкреатектомия при болни с мултифокални интра-
дуктални папиларни муцинозни тумори със зони на 
средна и тежка дисплазия и др. Този вид операции 
представляват печеливша стратегия с висока отговор-
ност и психологически граници;

- циторедуктивна хирургия – палиативна по своя ха-

рактер процедура, целяща чрез намаляване обема на 
тумора да се постигне временно облекчаване на със-
тоянието (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, нару-
шена капсула на тумора, лимфна или параневрална 
инфилтрация, агресивен хистологичен тип на карци-
нома.

В съвременната онкологична хирургия през послед-
ните 30 години настъпателно навлезе т. нар. миниин-
вазивна или лапароскопска хирургия. Тя изминава 
дискусионен път на себедоказване, но безспорно 
се настанява в онкологичната хирургична практи-
ка 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 ре-
зецира 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 лапароскоп-
ския достъп и подход, да се очертаят границите на 
възможностите и да се посочи кога е необходим пре-
ход към конвенционална операция и кога лапароскоп-
ската операция е а priori нецелесъобразна. Хирургията 
на простатата и гинекологичните операции обособи-
ха първия онкологичен периметър, в който успешно 
и настойчиво навлезе и се утвърди роботизираната 
хирургия, вече пробиваща и в други зони. Миниинва-
зивната хирургия се прилага днес в повечето хирур-
гични специалности, включително при онкологични 
заболявания (гръдна хирургия, урология, гинеколо-
гия, детска хирургия и др.). Ендоскопски операции из-
пълняват ендоскописти – гастроентеролози и хирурзи 
при онкологични заболявания в ранен етап (полипек-
томии, субмукозни резекции). Изискванията към 
хирургичния екип при изпълнение на онкологична 
операция подлежат на стандартизиране. В разписани-
те ръководства са посочени основните правила за то-
тална ерадикация на първичния тумор, за регионална 
лимфаденектомия и за локален контрол. Измени се съ-
временната 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-консерватив-
ни хирургични способи, но при адекватност на от-
страняването 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.
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5. При възможност психологическата травма да се 
компенсира с пластична (козметична) процедура.

Препоръчителна е концентрация в специализирани 
клиники на еднотипна онкологична патология с по-го-
ляма 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 хирур-
гия и др. Хирургичната онкология се съчетава в раз-
лични схеми с радиационно и хемотерапевтично ле-
чение, 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 съоб-
щава за влияние на рентгеновата и друг вид радиация 
върху тумори. Увреждането на нормалните тъкани на-
ред с туморните и развитието на лъчеви заболявания 
(нови злокачествени тумори, левкемия) води до дъл-
гогодишен отлив от тази терапевтична възможност. 
Днес радиационното лечение е силно модернизирано, 
с разнообразна апаратурна обезпеченост и все по-ус-
пешна многовариантна защита. Действа чрез йони-
зиращо лечение в летална доза за туморните клетки. 
Ефект се постига чрез подтискане на ДНК и митози-
те в раковите клетки при минимално влияние върху 
нормалните. Успешно се повлияват 50-60% от онкоп-
роцесите. Туморите са с различна лъчечувствителност, 
като се оформя и група на лъчерезистентни онколо-
гични процеси. Така висока лъчечувствителност се 
регистрира при невробластом, лимфом, миелом, ме-
дулобластом, дребноклетъчен белодробен карцином, 
семином. Умерена лъчечувствителност има при гърда, 
пикочен мехур, шийка на матката, панкреас, колоре-
ктални тумори (аденокарциноми и спиноцелуларни), 
недребноклетъчен белодробен карцином. Ниска лъ-
чечувствителност се наблюдава при миелом, остео-
сарком, глиобластом, бъбречноклетъчен карцином, 
хипернефром.

Лъчетерапията е лечебна дисциплина, чието техноло-
гично развитие и медицинско приложение са тясно 
свързани с физиката, а колаборацията между лекари 
и физици е ежедневна закономерност. Съвременните 
диагностични прийоми (компютърна томография, яд-
рено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна ком-
пютърна томография) станаха основна предпоставка 
за усъвършенстване на апаратите за лъчелечение, но и 
за по-прецизно анатомотопографско планиране и об-
лъчване на болните. Разработените нови и усъвършен-
ствани апарати за лъчелечение позволяват по-сигурна 
обща и локална защита на болния чрез филтри, огра-
ничителни 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 лъ-
чение. Фотонното лечение се реализира чрез рентге-
новите 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 йо-
низиращото лечение спрямо тялото на болния се раз-
личават:

а) брахитерапия – близко дистанционна, при която из-
точникът се въвежда в естествена кухина или в тумо-
ра, като се цели моментно или трайно въздействие, по-
стигнато чрез излъчватели на гама-лъчи. Ако дистан-
цията нараства, абсорбцонната доза спада, което е път 
за предпазване на околните тъкани. Прилага се интра-
кавитарно, интралуменно, интравагинално, интерсти-
циално. Вариант на брахитерапията е метаболитната. 
б) перкутанно лъчелечение (ЛЛ) – при наличие на дис-
танция 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 тех-
ните възможности с тези на КТ и ЯМР позволи съз-
даването на апарати с 3D образ, използвани за стан-
дартно перкутанно 3-дименсионално конформално 
лъчелечение/3DCRT, модулирано по интензитет ЛЛ, 
(IMRT), обемно модулирано ротационно ЛЛ (VMAT), 
образно-асистирано ЛЛ (IGRT). След стереотактич-
но прецизиране на топиката на тумора са предложе-
ни техники за стереотактично аблативно ЛЛ (СТАЛ, 
SAAT) като стереотактична (интракраниална) радио-
хирургия на главата (SRS), стереотактично ЛЛ на тяло-
то и стереотактична радиотерапия с екстракраниална 
радиохирургия (SBRT/SRT). В тази насока широка по-
пулярност 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: цялоте-
лесно и цяло костномозъчно облъчване (преди кост-
номозъчна трансплантация при левкемия), полутелес-
но облъчване (при някои солидни тумори, лимфоми, 
множествен миелом), цялокоремно облъчване (овари-
ален карцином), облъчване на лимфната система (час-
тично 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 лъ-
четерапия с по-малък вреден ефект се получава чрез 
вариране на дозата в един сеанс и за целия курс на ле-
чение, чрез фракциониране на курса на лечение и на 
общото лечебно време. Усъвършенстваната техноло-
гия и методика сведоха до минимум страничните по-
следици 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, подлежа-
щи 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 симп-
том (болка, компресивни явления, фрактура на 
прешлен).

4. Превантивно ЛЛ – срещу метастази при дребнокле-
тъчен карцином на белия дроб, лимфобластом, както и 
при локално авансирали карциноми.

Полезният ефект на лъчетерапията в рамките на ком-
плексното лечение на солидните тумори се засилва 
при комбинация с химиотерапия и оперативно лече-
ние. Комбинираното приложение на радио- и хемоте-
рапия може да се постигне чрез различни форми на 
приложение: независимо адитивно, синергично (супе-
радитивно), антагонистично (субадитивно), смесено, 
като са разработени съответни за патологията техни-
ки. Хирургичното лечение се комбинира с радиоте-
рапия: а) предоперативна – за редукция на лимфните 
метастази и блокиране на лимфните пътища; за нама-
ляване размера на основния тумор с цел рестадиране; 
б) интраоперативно – с еднократна доза за ерадикация 
на ракови клетки и на инфилтрация в ложето на ту-
мора; 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. Схва-
щането за рака като системно заболяване води до не-
обходимостта от системно лечение. Операцията или 
радиотерапията са често предмет на първи избор, оси-
гуряващ локален контрол върху тумора, но при повече 
от 60% от болните проблем е борбата срещу метаста-
тичната 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 упо-
треба през първата половина на 20 век. Търсенето за-
почва след отчитането на страничен ефект на бойния 
газ „иприт“ върху лимфоцитите на увредени войници. 
Впоследствие се изследват аминоптерин, фолиева ки-
селина 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 чувствител-
ността 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. 

Включването на хормони в терапията на някои карци-
номи 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 еле-
мент от медикаментозното лечение на хормонозави-
сими тумори, подкрепено днес от някои ароматазни 
инхибитори и LHRH аналози.

Имунотерапията има за задача чрез биологични аген-
ти да имитира някои естествени сигнали, които човеш-
кото 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 герминатив-
ни), както и възможността антителата да въздействат 
върху туморните клетки. През 1990 г. вече са създа-
дени първите терапевтични моноклонални антитела 
rituxinab и trastusumab, специфично прицелващи се 
при лимфоми и рак на гърдата. Принос на имунотера-
пията е създаването на противотуморни ваксини.

Антителата могат да въздействат върху туморните 
клетки по вариращи пътища, с блокиране на сигнали-
те на растежа или на нарастването на съдовата мрежа 
на туморите. Моноклоналните антитела и малките мо-
лекулни инхибитори са двата основни вида таргетна 
терапия. Туморният растеж спира с блок на биохимич-
ните пътища или на функцията на протеините. Проте-
ини в лекарствата се свързват с мембранни рецептори 
на туморните клетки, инхибират туморния растеж и 
пролиферацията на туморните клетки.

Внедряването на таргетната терапия реализира хипо-
тезата на Пол Ерлих за „вълшебните куршуми“. Тър-
сенето на подходящи таргети стана възможно благо-
дарение на генетичното профилиране на туморите. А 
възможностите за изследване на генома на всеки ту-
мор при всеки отделен болен става база за модерната 
днес персонализирана медицина. Днес противотумор-
ните 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 онко-
лог е да познава научното приложение на специфич-
ните лекарства, на съвременните медикаменти и на 
други медицински възможности на комбинацията от 
лекарства и на ежегодно усъвършенстваните лекар-
ствени 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 тера-
пия (хирургия, лъчелечение) или като палиатив. Хи-
миотерапевтичните режими и дизайн се основават на 
познанията за кинетиката на клетъчния цикъл, фар-
макокинетиката, биохимично-фармакологични фак-
тори и биоинформационен анализ за успеха на меди-
каментите при инхибирането на клетъчните пътища 
за сигнална трансдукция. На последно място, но не по 
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важност, особено за бедните страни, са и фармакоико-
номическите фактори. Новите подходи в хемотерапи-
ята включват нови комбинации и медикаменти, про-
дуцирането на липозомни и моноклонални антитела 
за лечение на таргет специфични ракови клетки, съз-
даването на хемопротективни агенти за редуциране на 
страничните ефекти от хемотерапията, на медикамен-
ти за преодоляване на проявите на лекарствена резис-
тентност, за използването на хемопоетична stem-кле-
тъчна трансплантация. Лечение с химиотерапия, би-
ологична терапия и хормони е възможно:

а) куративно – при левкемия, лимфома, герминатив-
ноклетъчни тумори, хориокарцином, сарком на Ewing;

б) адювантно – за елиминиране на микрометастази 
след операция или радиотерапия за карцином на гър-
да, колон, яйчник, сарком;

в) конкурентно с радиотерапия – при карцином на 
глава, лице, шия, бял дроб;

г) палиативно – за удължаване на живота и подобря-
ване качеството на живота при метастатичен рак. 

Химиотерапията рядко се прилага самостоятелно, 
предимно когато е палиативна. Съвременните обога-
тени 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 ле-
чението 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 комби-
нирани 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 отбеля-
зани за всеки етап от проучванията за рака: - генети-
ка. Проучен бе човешкият геном, бързо последвано от 
маркирането на значими соматични и герминативни 
мутации, разгадаването на онкогени и туморно супре-
сорни 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, Pet-
CT) станаха основа за усъвършенствана и точна ди-
агностика, отвориха пътя за създаване на нови лъче-
терапевтични апарати и методики, за нови лечебни 
тактики;

- ендоскопска техника и миниинвазивна хирургия. 
Чрез използване на ендоскопски фиброоптични уре-
ди, въведени през естествени или оперативни отвори, 
и чрез създаването на специфичен хирургичен ин-
струментариум се даде възможност за осъществяване 

на оперативни процедури (включително при онколо-
гична патология) през минимален достъп, с ограниче-
на оперативна травма, при намалена следоперативна 
болка и ускорено следоперативно оздравяване. Работи 
се активно по разписване на ръководства и сравнява-
не на резултатите. На тази база последва внедряване 
на роботичната хирургия в областта на хирургичната 
онкология; - техники за локално лечение. Опити за по-
добен 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 абла-
ция (ЕМА); радиофреквентна аблация (черен дроб, 
панкреас, други); HIFU аблация (матка, други); лазер-
на хирургия (шийка на матката, вагина, вулва, деструк-
ция на полип); HIPEC – хипертермична интраперито-
неална хемотерапия (карциноза); - диагностика и от-
страняване на сентинелни лимфни възли при рак на 
гърдата, рак на ректума; - новости в следоперативно-
то лечение – fast-track техники, хирургичен чек лист; 
- новости в телемедицината и информатиката – преда-
ване 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 ин-
формационни системи за болницата.

Като области на иновации трябва да се разглеждат 
още: клинични изследвания, проучвания и иновации; 
пациентски задължения и пълномощия; психологиче-
ско здраве на онкопациентите; измерване на резулта-
тите от пациентското проследяване и др.

Мултидисциплинарен екип. В лечението на рака по-
нятията „комплексен“ и „мултимодален“ има сино-
нимно, но и допълващо се значение. Третирането на 
карцинома отдавна не е самотно занимание за един 
лекар или за една специалност. Комплексността в те-
рапията 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 мул-
тидисциплинарен екип, който трябва да работи в син-
хрон 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. Мултидисциплинар-
ността 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 необходимост-
та от интердисциплинарна намеса в диагностиката и 
лечебния процес в онкологията е осъзната и логич-
на. След поставяне на диагнозата пациентът е насо-
чен първоначално или към хирург, или към онколог. 
Необходимостта от синхронизация между основните 
лечебни методи винаги е съществувала и е осъществя-
вана 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 започ-
ва с участието на хирург, лъчетерапевт, химиотерапевт 
или медицински онколог и патоанатом. Многообрази-
ето на солидните тумори, необходимостта от прецизи-
ране на клетъчните и имухистохимичните особености 
и особено на стадия на заболяването по актуалната 
TNM система или по друга специализирана класифи-
кация прави патоморфолога задължителен участник в 
онкокомитета. Възникват редица организационни 
въпроси: седмични или по-чести заседания; персо-
нални сбирки за всеки отделен случай или обсъждане 
на групи онкологично болни; онкологичен комитет за 
всички онкологични заболявания или специализира-
ни за отделна патология, онкологичен комитет за вся-
ка болница или за група лечебни заведения. Техниче-
ското 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 – кли-
ницист. 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 ръ-
ководи заседанието. Постепенно онкологичен комитет 
или комитети бяха разкрити към всяка голяма болни-
ца (университетска, областна, национална, специали-
зирана), но това се сблъсква с недостиг на кадри (пато-
анатоми, онколози) и необходимост един специалист 
да участва в състава на повече от един онкологичен ко-
митет. Задачите на онкологичния комитет постепен-
но 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 ле-
чебното поведение; ново поведение при регистриран 
downstaging, комплексен подход при локален рецидив 
или метастатична болест; ревизия на лечебните мето-
ди в хода на дългогодишно наблюдение, на последова-
телността и комбинацията на лечебните техники.

Идеята за непрекъснатост на лечения процес при 
раково болни съвпада добре по цели и задачи с дей-
ността на онкологичния комитет и особено на мулти-
дисциплинарция екип (МДЕ). МДЕ се дефинира като 
група лекари и други здравни професионалисти с екс-
пертиза върху онкологичната патология, а твърде чес-
то – само върху специфичен карцином. Според натру-
пания опит най-добрият сценарий е партньорство на 
специалисти по компетентност според хистопатологи-
ята на туморите по вид и стадий. Комплексната би-
ология 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 управлен-
ска и организационна гледна точка, но вероятно доста 

полезен за онкологично болните.

Основната група в МДЕ включва: хирург, онколог-ра-
диолог, медицински онколог, хистопатолог, специа-
лист по палиативни грижи, клинична медицинска 
сестра със специализация в онкологията. Към тях се 
добавя група свързани специалисти (особено следо-
перативно): диетолог, психотерапевт, психолог, фар-
маколог, 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 онко-
логично болните на МДЕ се възлагат научни пробле-
ми, 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, респектив-
но на МДЕ, се постига 50%, дори 60% по-добра прежи-
вяемост. Поставена е цел през 2035 г. подобрението на 
стигне 70%. То върви успоредно с навременна диагно-
за и бързо насочване за лечение в локален, регионален, 
национален и международен аспект, за да се постигне 
крайната цел за „пациент – центрирана специализа-
ция и интеграция на мултидисциплинарното лечение“.
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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 тера-
пия е колективен акт и се извършва чрез онкокоми-
тет (tumor board), където екип от лекари с различни 
специалности (хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапе-
вти, патолози, образни диагностици, молекулярни би-
олози и генетици) коментират за всеки един пациент 
възможността за последователно приложение на раз-
личните 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 пе-
риодично обсъждане на онкокомисии и промяна след 
започване на началното лечение (при клинични дан-
ни за прогресия, след образнодиагностична оценка на 
получения отговор (stable disease, complete response, 
progressive disease), завършване на планирания брой 
терапевтични цикли или непоносимост към терапия-
та), 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 при-
етите стандарти за поведение при съответното забо-
ляване, си сътрудничи с пациента и неговите близки, 
разговаря с тях нееднократно, поддържа връзка, и об-
меня информация относно различните възможности.
Стандартите, на които се базира терапията на злока-
чествените заболявания, са структурирани въз основа 
на данни от клинични изпитвания, като тяхното об-
новяване е динамичен процес спрямо актуални резул-
тати за обща преживяемост (OS), период, свободен от 

прогресия, (PFS) от последни проучвания и одобрения 
от регулаторните органи. Съществуват международ-
ни, национални и локални (рутинната практика на съ-
ответната институция) стандарти.

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 паци-
ента:

• 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 поно-
симостта им;
• поява на токсичност при приложението им (хемато-
логична, 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 терапевти-
чен режим с постигнат най-дълъг период, свободен от 
заболяване, или режим, довел до най-дълъг период на 
контрол на заболяването (стациониране) или PFS, как-
то 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 био-
логична хетерогенност:

• активация на HER пътя (свръхекспресия на HER2 ре-
цептора 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 тарге-
тиране чрез различни медикаменти (напр. BRAF+ ме-
тастатичен малигнен меланом).

Хетерогенността на заболяването:

• локализацията му;
• стадий (Stage) – решението се променя при прогре-
сия с поява на далечни метастази или локален реци-
див.
• туморен товар – дефинира се чрез броя и разпрос-
транението на метастазите – висцерални/невисцерал-
ни метастази. При напреднало заболяване, терапев-
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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 дедифе-
ренциация на тумора);
• имунохистохимични показатели (ER, PR рецепторен 
статус при РМЖ), но и възможността за промяната 
им, напр. на хормоналния статус при РМЖ, след въз-
никнал рецидив или метастазиране;
• биомаркери, които в хода на заболяването също мо-
гат да се променят (резултатът при първоначалното 
им изследване да се различава от този при повторно 
изследване върху нов туморен материал след прогре-
сия на заболяването), напр. PD-L1 статус при НДРБД, 
тройно негативен мРМЖ, RAS статуса при мКРК, на-
личието на EGFR мутация при метастатичен НДРБД;
• наличие или отсъствие на отделни мутации (напр. 
BRCA).При пациенти с ранен рак и шансове за ради-
кално излекуване, преди започване на терапията, се 
обсъждат възможностите за запазване на фертилите-
та, съответно при мъже: замразяване и съхраняване 
на сперма, при жени: ембрио/овоцит криоконсервира-
не, запазване на яйчникова тъкан, временна яйчнико-
ва супресия с GnRHa по време на ХТ.

Лекарствената терапия се прилага с намерение да за-
бави, 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 лока-
лизиран 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 + таргет-
ни агенти или чекпойнт инхибитори (напр. FOLFOX + 
Panitumumab; Paclitaxel + Carboplatin + Pembrolizumab);

• таргетни медикаменти, които биват моноклонал-
ни антитела (големи молекули, напр. Bevacizumab, 
Cetuximab, Panitumumab), и малки молекули (напр. 
Osimertinib, Imatinib, Olaparib), или в комбина-
ция (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 – капеци-
табин при ниски тумори на ректума (разположени на 
< 5см от аналната граница); цисплатин + лъчелечение 
при тумори на маточната шийка; темозоламид + фо-
кална лъчетерапия при мултиформен глиобластом. 
При тези случаи ролята на ХТ е на радиосенсибили-
затор и подобряване чувствителността на туморните 
клетки към лъчелечението.

При някои злокачествени заболявания, повечето па-
циенти със съответния вид рак имат подходящи тар-
гети за атакуване и са кандидати за таргетна терапия. 
Например при метастазирал малигнен меланом се 
прилага имунна checkpoint блокада без да е необходи-
мо изследване на PD-L1 експресия. При други видове 
обаче, трябва да се тества тъкан от тумора, за да се оп-
редели дали при даден пациент има конкретен таргет. 
Прилагането на таргетната терапия може да е ограни-
чено само за пациенти, чиито тумори имат специфич-
на генна мутация, която кодира мишената и съответно 
пациенти, които нямат конкретната мутация, няма да 
са кандидати за лечение, защото липсва целта за тар-
гетиране. Възможно е пациентът да е подходящ за тар-
гетна терапия, само ако отговаря на конкретни кри-
терии (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 одо-
бряват конкретна таргетна терапия. В условията на 
пандемия от COVID-19, редица организации издадоха 
препоръки, насочващи при избора на лекарствена те-
рапия. 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 ниволу-
маб при радикално опериран малигнен меланом с лимф-
ни 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 лекарстве-
на терапия да се има предвид биологията и хода на зло-
качественото заболяване. Съществуват тумори с индо-
лентно 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 забо-
ляване период.При лекарствената терапия на злока-
чествените заболявания се търси баланса като краен 
резултат, при който с терапията да се подобри състоя-
нието 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 функ-
ционален статус е възможно да доведе до промяната 
му с клинично подобрение. (1) Една от целите на тера-
пията на злокачествените заболявания в метастатичен 
стадий е да доведе до контрол на заболяването, да ста-
не „хронично“ и прилагането на терапията да не нару-
шава сигнификантно качеството на живот на болния.

Участие на пациента при вземане на решение за ле-
карствената терапия:

В медицинската практика днес все по-широко навли-
за 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 комуни-
кацията между лекар и пациент (когнитивни ограни-
чения, т.нар. състояние на „chemo brain”, емоционални 
фактори).

След информиране на пациентите за решението на он-
кологичната комисия, болните и техните близки тряб-
ва да направят различни избори относно лечението. 
Тези решения стават още по-трудни поради чувство-
то на тревога, непознатите медицински термини, 
статистиката и усещането за спешност. При липса на 
спешност е необходимо да се отдели време за проучва-
не на възможните опции, задаване на въпроси, полу-
чаване 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 ангажи-
ран във вземането на решение за лекарствено лечение, 
е различна. Някои пациенти искат цялата информа-
ция 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 ве-
роятно 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 паци-
ентите да помолят за второ мнение преди да вземат 

важни решения за предстоящата онкологична намеса. 
Получавайки необходимото доверие и душевно спо-
койствие, така важни аспекти при процеса на справя-
не със заболяването за пациентите и техните семей-
ства, ESMO окуражава за открит и искрен подход към 
потенциалното значение на второто мнение.

Съществуват няколко подхода да се увеличи сигур-
ността и спокойствието на пациентите във връзка с 
предстоящото лечение:

1. Насочени към пациента публикации – осигуря-
вайки литература, представяща данни в подкрепа на 
предложената лечебна стратегия.

2. Туморни бордове (онкокомитети) – в болничната 
среда, в която новите случаи се представят на онкоко-
митети от квалифицирани кадри, като често този про-
цес е достатъчен за пациентите. ESMO окуражава тази 
практика, като се обясни на пациента, че неговият слу-
чай 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 преми-
нават 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 исто-
рията 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 ис-
кали да получат второ мнение преди да направят фи-
нално решение, е стратегия, която увеличава доверие-
то. Това е силен сигнал за увереност към предложения 
лечебен план, като в същото време изразява загриже-
ност за важността на това пациентът да е спокоен за 
взетите терапевтични решения.

3. Ролята на медицинската сестра – онкологичните се-
стри могат да информират пациентите, особено тези, 
които имат големи затруднения при вземането на ре-
шение 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 тях-
ната клинична преценка или умения.

Ако вие предоставяте второ мнение за лечебната стра-
тегия, предложена от друг онколог, учтивостта и про-
фесионализмът предполагат да дискутирате случая 
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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 пре-
живяемост за всяко злокачествено заболяване.

Дигитализацията бързо навлиза в здравеопазването, 
в начина на обработка на медицинската документа-
ция и структуриране на медицинските познания. Съ-
ществуват 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 ко-
легите, 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 ста-
диране – 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 ра-
дикална нефректомия.

Други примери на изследвания за персонализираната 
медицина, измерващи маркери, подпомагащи прогно-
зирането на онкологичното заболяване и избора на те-
рапия, 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 съществу-
ва 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).

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 му-
тации или констелации от тях, с определено прогнос-
тично или предиктивно значение, които улесняват из-
борa на лечение. Напредъкът в персонализираната ме-
дицина не се ограничава единствено до изследването 
на ДНК. Анализира се транскрипцията на messenger 
RNA, тъй като понякога по този начин може да се ре-
гистрира генна експресия, невъзможна за детекция 
при анализ на ДНК. 

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

най-добър начин за терапия на напреднал карцином, 
който да е подходящ за всички пациенти. Окончател-
ното решение за започване на предложеното лечение 
е на пациента.

Персонализирана медицина

Появата на персонализираната медицина е в резултат 
на разкриване на биологичните характеристики на ту-
морите и играе важна роля в профилактиката, диагно-
стиката, прогнозата и терапията на рака. Емпирично-
то 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 те-
рапия, подбрана за конкретния пациент, базирана на 
резултати от изследванията на тумора и пациентските 
характеристики. Какво представлява персонализира-
ната медицина?

Персонализираната медицина е нов подход в грижата 
за пациентите, който позволява на лекарите от раз-
лични 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?

Определя се като форма на медицината, която използ-
ва 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:

• идентифициране на патогномоничния фузионен ген 
EWS-FLII за поставяне на диагнозата сарком на Юинг;

• експозицията на азбест може да насочи за диагности-
циране на мезотелиом;

• MGMT при пациенти с глиобластома мултиформе;

• дихидропиримидин дехидрогеназата (DPD) – проти-
вопоказание за терапия с 5-флуороурацил при паци-
енти с известна пълна липса на активност на DPD (9);

• ERCC1 при употреба на Cisplatin

Това е развиваща се област на медицината с много ре-
сурси, посветени на търсене на диагностични и прог-
ностични биомаркери.Значението ѝ за клиничната 
практика се доказва от въвеждането на рутинни ин-
дивидуализирани, молекулярно насочени терапии с 
цел увеличаване на ефикасността и/или намаляване 
на токсичността на лечебните схеми. Персонализира-
ната медицина има по-голям акцент върху случаите на 
значителни краткосрочни токсичности и дългосрочни 
функционални последици, свързани с хирургичните и 
химиотерапевтичните стратегии за терапия. Подходя-
щият 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 кли-
ницистите 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 персонализи-
раната терапия на рака, включително разпознаването 
на предиктивни биомаркери, които предоставят спо-
собността за насочване лечението към онези паци-
енти, които най-вероятно ще имат полза, подобрява 
общата преживяемост и сега е важна част от стандарт-
ната клинична практика.

На какво се основа персонализираната медицина?

В персонализираната медицина значението за лече-
нието на рака е в молекулярно обособените подтипо-
ве на отделни често срещани видове рак, с различни 
терапевтични подходи, необходими за всеки подтип. 
Ефикасността на отделните таргетни терапии при тол-
кова различни тумори предполага, че навлизаме в ера, 
в която решенията за лечение ще се основават на про-
фила на туморната молекулярна аномалия или „под-
пис“, а не на тип туморна тъкан или анатомично място 
на произход, подобрявайки прогнозата и качеството 
на живот на пациента.Вследствие на прехода, на про-
мяната 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 възмож-
ни за таргетиране със специфични медикаменти моле-
кулярни алтерации маркира нова ера в онкологията.

Обособени са два вида маркери в областта на персона-
лизираната медицина:

• прогностичният маркер е инструмент, чрез който е 
възможно да се предвиди прогнозата, продължител-
ността на живот и възможността за излекуване или 
рецидив;

• предиктивният маркер е свързан с лечението, тъй 
като може да предвиди възможните резултати от тера-
пията: дали ще доведе до отговор, влошаване на със-
тоянието и усложнения, дали дадено лечение най-ве-
роятно няма да работи или и двете. Персонализира-
ната 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 биомарке-
ри, които могат да бъдат изследвани с оглед определя-
не на очакван отговор от приложението да даден ме-
дикамент или избягването му при конкретен пациент 
с оглед висока токсичност. Примери за съществуващи 
биомаркери към момента са:

липсата на мутация на KRAS („див тип“) при мКРК 
(метастатичен колоректален карцином) се свързва 
с отговор към панитумумаб и цетуксимаб;високо-
то ниво на експресия на TS (тимидилат синтаза) се 
свързва с намалена чувствителност към пеметрексед. 
Следователно TS експресията е потенциален предик-
тивен маркер за отговор на химиотерапия на базата на 
пеметрексед при пациенти с НДРБД (недребноклетъ-
чен 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, gefi tinib, 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 резе-
циран EGFR-mutant НДРБД. При пациенти с аванси-
рал 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 таргети-
ране на тези допълнителни, модифициращи болестта, 
молекулни мутации, за да се открият ефективни тера-
пии втора линия или комбинирани терапии при рез-
истентни субпопулации туморни клетки.

Примери за приложението на персонализирана ме-
дицина при лечението на:

• РМЖ (рак на млечната жлеза):

Персонализираната медицина като обособено направ-
ление, както я познаваме днес, за пръв път е прилагана 
в областта на РМЖ с разпознаването на хормонално 
зависимите тумори и последващото развитие на аген-
ти (тамоксифен), които са насочени срещу тези рецеп-
тори. Емблематичен и добре известен пример за персо-
нализирана медицина е използването на трастузумаб 
при тумори свръхекспресиращи онкогена HER2. HER2 
регулира клетъчната пролиферация и се свръхекспре-
сира 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 по-
зитивни.

• КРК (колоректален карцином): 

EGFR е свръхекспресиран при много епителни ракови 
заболявания, което води до дисрегулация на клетъчна-
та пролиферация и агресивен фенотип. 
Прилагането на антитела срещу EGFR има доказа-
на полза при пациенти с КРК, експресиращ див тип 
KRAS.

• ГИСТ (гастроинтестинален стромален тумор):

Активиращите мутации на онкогена на тирозин кина-
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за c-KIT се откриват в 90% от първичните ГИСТ, сти-
мулиращи развитието на тумора.

• при напреднал НДРБД, с активиращи EGFR мута-
ции, 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 за-
боляване и намален отговор към съществуващата ци-
тотоксична 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 гермина-
тивни и соматични. Герминативните мутации са на-
лични 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 практи-
ка е след разработване на механизмите на синтетична 
леталност, намираща израз в приложението на тера-
пията с поли (ADP-рибоза) полимеразни (PARP) ин-
хибитори 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 предразполо-
жение. Разпознаването на тези гени доведе до разра-
ботване на скринингови програми за идентифициране 
на пациенти, изложени на риск от развитие на рак, и 
им помагат да вземат решения за индивидуално по-
ведение, променящо риска. Съществена част от всяка 
скринингова програма обаче е да има подходяща при-
ета терапевтична интервенция, която може да проме-
ни естествената история на заболяването. Примери за 
отделни случаи са:

• BRCA мутация:

Жени, с определени BRCA1 или BRCA2 генни вари-
анти, 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 попу-
лация. (12, 13, 14) Генетичното изследване на BRCA1 
и BRCA2 може да насочи за превантивни мерки, като 
профилактична хирургия (субкутанна мастектомия, 
оофоректомия), по-чести мамографии. Профилак-
тичната мастектомия е най-честата операция в тези 

случаи, но е свързана с хирургически рискове и пси-
хологически увреждания. Преглед на Cochrane устано-
вява, че притеснението от рак на гърдата е значително 
намалено след мастектомия и че е ефективно за нама-
ляване на случаите на смърт от рак на гърдата. Реше-
нието 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 вли-
яят от фамилната анамнеза и личните преживявания, 
свързани с рака. Всичко това подчертава значението 
на индивидуалното консултиране на пациенти, подло-
жени на генетично изследване.

• фамилна аденоматозна полипоза (FAP):

1% от КРК се причинява от FAP, автозомно доминант-
но нарушение с пълна пенетрантност. Образуването 
на множество полипи допринася за честото развитие 
на КРК на 40–50 годишна възраст. Генетичният скри-
нинг идентифицира носителите и позволява да се ра-
згледа 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 пре-
венция на развитието на рак.

Бъдещето на персонализираната медицина

Чрез локализиране и таргетиране на специфични мо-
лекулни характеристики, соматични или герминатив-
ни мутации, или генни фузии, е възможно значително 
подобряване на резултатите на пациенти, независимо 
от това къде е локализиран тумора. С цел да се опреде-
ли кои пациентски подгрупи биха имали полза от тази 
терапия, е необходимо идентифициране на специфич-
ни биомаркери, предсказващи отговор на пациента 
или резистентност.

Фармакогеномиката е област, която изучава как гените 
повлияват индивидуалния отговор на пациентите към 
лекарствените продукти. Тя комбинира фармаколо-
гията, генетиката и геномиката, за да създаде ефекти-
вен начин за лечение според персоналните нужди на 
пациентите. (15) Например някои пациенти могат да 
метаболизират дадено лекарство по-бързо от мнозин-
ството хора. В резултат те ще се нуждаят от по-висока 
доза за постигане на оптимален терапевтичен резул-
тат. В този случай възможност се явява определянето 
на плазмени нива на медикамента, напр. на иматиниб, 
и потвърждаване на по-ниската концентрация. В об-
ратния случай, при по-бавен метаболизъм на медика-
мента и по-продължителното му време на полуживот 
съответно в организма, се увеличава рискът от стра-
нични реакции, токсичност и най-вероятно ще е необ-
ходима редукция на дозата.

В клиничната практика успехите на персонализира-
ната медицина в лечението се признава по целия свят, 
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което улеснява партньорствата между болници и ла-
боратории 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 нови-
те драйвъри с бъдещо възможно таргетиране с нови 
медикаменти. Напр. изследването на PIK3CA мута-
циите при солидни тумори, инхибиране на BRAF му-
тациите, neurotrophic tyrosine receptor kinases (NTRK) 
фузиите, и активацията на fi broblast growth factor 
receptor (FGFR) пътищата, са допринесли за новите 
разработки. 

Въпреки обещаващия напредък в молекулярно насо-
чените терапии, някои отрицателни резултати от кли-
нични проучвания показват ограниченията на пре-
цизната 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 тера-
пия, не се отчита полза в средната PFS, наблюдавана 
при молекулярно ориентираните пациенти срещу кон-
венционалния подход (Hazard-ratio [HR] 0.88, P = .41), 
предполагайки, че тази off -label употреба на молеку-
лярни таргетни агенти не подобрява периода, свобо-
ден от прогресия (PFS), в сравнение със стандартната 
терапия. Възможно обяснение е, че генетичните мута-
ции не винаги могат да доведат до предсказуема про-
мяна на съответния протеин. Допълнителни фактори 
като модификации на протеина, клетъчен метаболи-
зъм и микробиома оказват влияние върху туморното 
поведение.

Комплексността на ракови клетки, обогатени с при-
дружаващи молекулярни алтерации, може да усложни 
идентификацията на драйвъра, докато туморната хе-
терогенност може да е отговорна за липсата на полза, 
когато са прилагани таргетни агенти. Съществуват и 
други компоненти на карциногенезата, освен наличие-
то на драйвър мутация, това са туморната микросреда 
и епигенетични алтерации. Получавани са няколко не-
съответстващи резултати при въздействие на избрани 
таргети при солидни тумори, споделяйки еднакви мо-
лекулярни алтерации.

Ограниченията могат също да бъдат резултат от фак-
тори, които влияят на променливостта на прецизната 
медицина като пол, тегло, етническа принадлежност и 
бъбречни и чернодробни функции. Поради това тар-
гетирането на множество драйвъри или пътища на 
резистентност могат да се окажат оптималния метод 
за противотуморна терапия.

Областта на персонализираната медицина е вълнува-
ща, с различни приложения, включително реални по-
добрения в клиничните резултати за подходящо под-
брани подгрупи пациенти и нейното развитие в бъде-
ще 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 

могат да се таргетират и превърнат в стандарт за пове-
дение.Въвеждането на нови инструменти като: полу-
чени от пациента органоиди (patient-derived organoids 
(PDOs)), получени от пациента ксенографове, течна 
биопсия, и молекулярни туморни бордове могат да по-
могнат с адресирането на предизвикателствата, при-
дружаващи персонализираната терапия на рака. 
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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 гри-
жите за рака. За разрешаването им се предлага използ-
ването на здравни информационни технологии, като 
клинични информационни системи, например. Ще 
разгледаме различни клинични информационни сис-
теми, използвани в областта на онкологията и критич-
ните фактори за успех, влияещи върху внедряването 
на подобна система.

Вече повече от десетилетие инфекциозните заболява-
ния се контролират и продължителността на живота 
се подобрява в световен мащаб. От друга страна, раз-
пространението на незаразни и хронични заболява-
ния, 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 за-
боляване. Докато ранното откриване, поставянето на 
точна диагноза и ефективното лечение могат да уве-
личат 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 пове-
чето развити страни. (YYY, 2016) Напредъкът в разра-
ботването на различни диагностични и терапевтични 
методи за лечение на рак е свързан с напредъка в съби-
рането на данни и анализ на тези данни. Всъщност, по-
ради нарастващия обем онкологични данни, сложнос-
тта на здравните планове, необходимостта от измерва-
не в реално време на здравните резултати вследствие 

на полаганите грижи, както и значителните промени 
в онкологичните дейности от извънболнична помощ 
към хоспитализацията, е необходимо използването 
на клинични информационни системи, които да под-
помогнат достъпа, организирането и управлението на 
онкологичните данни.

Използването на клинични информационни систе-
ми в онкологията е една от най-ценните области за 
изследване, тъй като прилагането на такива системи 
може да помогне за улесняване на клиничните дей-
ности. Освен това, различните клинични информа-
ционни системи могат да помогнат за намаляване на 
нежелани лекарствени реакции и за повишаване точ-
ността на дозиране чрез предоставяне на информация 
за това как се използват лекарствата в онкологичната 
грижа. Болнични информационни системи, онколо-
гични електронни медицински досиета, радиологични 
информационни системи и информационни системи 
за управление на терапии са сред системите, които се 
използват в болниците за управление на онкологични-
те данни.

Ползите от използването на информационни систе-
ми за управление на данни в онкологията включват: 
увеличаване на достъпа до информация, подобрява-
не 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 удо-
влетвореността на пациентите и предоставяне на бо-
гати данни за клинични изследвания. Тези ползи, оба-
че, 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 клинич-
ни информационни системи в онкологията е изслед-
вано 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 раз-
лични клинични информационни системи в онколо-
гията и критичните фактори за успех, влияещи върху 
внедряването на тези системи.

2. Източници на информация и методи на проучва-
нето

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 информа-
ционни системи, се намират предимно в тези бази дан-
ни, това беше и причината те да бъдат избрани като 
основни източници на информацията. Ключовите тер-
мини, по които е направено изследването включват: 
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рак, здравни информационни технологии, електронни медицински досиета, онкологична информационна систе-
ма, 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), Австра-
лия (три проучвания), Япония (две проучвания), Канада (две проучвания), Германия (две проучвания), Испания 
(едно проучване), Холандия (едно проучване), Италия (едно проучване), Португалия (едно проучване), Обеди-
неното кралство (едно проучване) и Швеция (едно проучване). Според констатациите, клиничните информа-
ционни 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.

№ Автор, 
година Държава Цел Метод Резултат

1 Sicotte et 
al, 2018 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.

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.

2 Yang, 2017 Швеция

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

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.

3 Pan et al, 
2016 САЩ

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.

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.
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4 Kerstin et 
al, 2015

Герма-
ния

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

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.

5 Mukai et al, 
2015 Япония

Разработване на система 
за архивиране на данни за 
лъчетерапия.

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.

6 Fasola et al, 
2014 Италия

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

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.

7 Evans et al, 
2014 Канада

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

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.
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8 Ando, 2014 Япония
Да се проектира 
онкологична 
информационна система.

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.

9 Shake shaft  
2014

Австра-
лия

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

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.

10 Efstathiou 
et al, 2014 САЩ

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

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.
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11 Urda et al, 
2013 Испания

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

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.

12 Oliveira et 
al, 2012

Порту-
галия

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

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.

13 Ries et al, 
2012

Герма-
ния

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

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“, обобща-
ващ данните за диагностични 
етапи, решения от онкологич-
ните комисии и терапевтичните 
подходи, може да бъде ценно 
разширение на електронното 
досие за болници, фокусирани 
върху грижите за онкологично 
болни пациенти.
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14 Santos et al, 
2012 САЩ

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

Смесен 
(коли-
чествен 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.

15 Santanam 
et al, 2012 САЩ

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

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.

16 Yang et al, 
2012 САЩ

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

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.

17 Pirnejad et 
al, 2011 Холандия

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

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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18 Hains et al, 
2011

Австра-
лия

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

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 най-
добрите 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.

19 Levy et al, 
2011 САЩ

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

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.

20 Yu et al, 
2011

Австра-
лия

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

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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21 Poulter et 
al, 2010

Велико-
британия

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

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 по-
актуална.

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 от-
ношение на онкологичната информационна система. В 
първите три проучвания е била разработена нова сис-
тема, 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, гене-
тично консултиране и статистически анализ. Моду-
лите за управление на базата данни и контрол на дос-
тъпа 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 ра-
ботните потоци, възможността за прехвърляне на дан-
ни между различни системи и удобният за потребите-
лите интерфейс са били сред критичните фактори за 
успех на системата.

В друго проучване в Канада е внедрена географска он-
кологична информационна система в четири здравни 
организации. Тъй като тези организации са имали 
собствена култура и работни процеси, те са се сблъс-
кали с много предизвикателства в процеса по усвоява-
не на стандартизиран подход. Резултатите от това про-
учване са показали, че ангажираността и активното 

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.

участие на всички мениджъри са били необходими за 
постигането на желаните резултати. Освен това, кли-
ничните процеси е трябвало да бъдат преразгледани за 
оптимизиране използването на онкологичната инфор-
мационна 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 радиоло-
гия в Япония. Системата е включвала система за въ-
веждане 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 от-
чет за лечението и резултатите от него в отделението 
по онкология и лъчетерапия са били част от другите 
функционалности на тази система. В допълнение, сис-
темата е имала клинична база данни за обобщаване и 
анализиране на резултатите. В това проучване е била 
подчертана необходимостта от използване на стан-
дарти, 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 инфор-
мационни системи.

В друго проучване опитът на лекари и терапевти в раз-
работването и използването на онкологична информа-
ционна система е бил оценен в две болници в Австра-
лия. Целта на използването на онкологичната инфор-
мационна 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-
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ца „А“ са включвали планиране приема на пациенти, 
записване на медицинската история, демонстриране 
на резултати от тестове, диагностициране и класифи-
циране на онкологични нозологични единици, назна-
чаване 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 система-
та в болница „А“ са приемственост от страна на потре-
бителите, ангажираност на мениджмънта, клинично 
лидерство, ефективно управление на проекти, участие 
на потребителите във всички фази на проекта и обу-
чението.

Онкологични електронни медицински досиета 
(OEMR)

От три проучвания, проведени по отношение на раз-
работването на онкологични електронни медицински 
досиета, едно проучване е било за създаване на елек-
тронни медицински досиета и събиране на данни, 
свързани с рака. Констатациите показали, че потреби-
телите са готови да използват електронни медицински 
досиета за лечение на раково болни пациенти. Обуче-
нието на потребителите и проектирането на система-
та, въз основа на потребителските изисквания, са били 
споменати като фактори, влияещи върху внедряване-
то на системата.

Друго проучване е оценило средносрочните и дълго-
срочните промени във времето за чакане на пациен-
тите след въвеждането на електронна система за меди-
цински досиета в центровете за амбулаторна онколо-
гия и лъчетерапия в Канада (т.нар. дневен стационар). 
Стандартизирането на 175 начина на лечение в лъче-
терапията 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 средно-
то 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 въ-
веден референтен модел – CICERO (Comprehensive, 
Integrated, Customized, Electronic Records for Oncology 
– всеобхватни, интегрирани, персонализирани, елек-
тронни записи за онкология), за използване на систе-
ма за електронни медицински досиета в онкологията. 
Моделът CICERO е имал следните възможности: инте-
грирана система за администриране на пациенти, ко-
муникация със заявки и докладване на резултатите за 
патология и радиология, електронно планиране, пред-
писване 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 актуали-
зиране на информацията, подобряване качеството на 
грижите, вземане на информирани решения и нама-
ляване 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.

Радиологични информационни системи (RIS)

Използването на радиологични информационни сис-
теми в отделение по лъчетерапия е изследвано в раз-
лични проучвания. Разработването на софтуер е била 
методологията на изследване в шест проучвания. 
Други проучвания са използвали количествени мето-
ди, 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 лъ-
четерапия, идентифициране на недостатъци в плано-
вете за лечение и симулация на лъчетерапия, разра-
ботване на електронна карта на пациента и създаване 
на уеб базирана система за лъчетерапия.

Общата цел на националния радиационен онколо-
гичен регистър е била подобряване на качеството на 
лечението на рака чрез оценка на резултатите и пре-
доставяне на грижи в реално време. Определянето 
на нивото на съответствие на клиничните дейности с 
информационната система за лъчетерапия е предос-
тавила известна обратна връзка за подобряване на 
онкологичната информация за лъчетерапия, ИТ ин-
фраструктурата и клиничните функции. В друго про-
учване е била проектирана интелигентна система за 
симулация и планиране на лечение (SIMPLE). Систе-
мата 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 попъл-
ване на електронните формуляри, в сравнение с фор-
мулярите с текстови шаблони, е намаляло от седем ми-
нути 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 състоя-
ние 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 кли-
ничната документация в лъчетерапията. Резултатите 
показали, че освен че улеснява отчитането на резулта-
тите, системата намалява средното време за докумен-
тиране 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 сис-
тема за архивиране за лъчетерапия, разработване на 
прототип на потребителски интерфейс за прогнозира-
не на работните процеси на лъчетерапия, определяне 
на напредъка на информационните технологии в лъ-
четерапията, 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 създаде-
на база данни за отделение по лъчетерапия. В тази сис-
тема 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 разрабо-
тил прототип за прогнозиране на работните процеси в 
лъчетерапията. В това проучване са били разработени 
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електронни здравни планове. Резултатите от интервю-
тата са показали, че персоналът в отделението по лъче-
терапия е бил щастлив да промени съществуващите си 
работни процеси. Освен това те смятали използването 
на електронни протоколи като подходящ метод за под-
помагане на работните им процеси.

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

През 2014 г. Shakeshaft  et al. е предоставил препоръки 
за постигане на подходящо ниво на качество в лъче-
терапията. Тъй като е било от решаващо значение да 
се идентифицират грешките и да се осигури подходящ 
подход в плана за възстановяване при бедствия и ава-
рии, 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 възстано-
вяване на данни.

Във връзка с приложението на DICOM-RT и оператив-
но съвместими системи, анализът на мненията на екс-
пертите е показал, че е налице липса на съвместимост 
между оборудването и информационните системи с 
работните процеси в лъчетерапията. Освен това е има-
ло ограничени познания за използването на DICOM-
RT и накрая е било препоръчано да се използва този 
стандарт за подобряване на взаимодействията между 
информационните системи в отделението по лъчете-
рапия.

Информационни системи за химиотерапия

Само две от проведените проучвания са били свър-
зани с проектирането на информационни системи за 
химиотерапия. И в двете проучвания е била проек-
тирана нова система. Едното проучване е било свър-
зано с проектиране на нова информационна система. 
Тази система – Kuren, е била проектирана да планира 
химиотерапевтични процедури въз основа на меди-
цинските онкологични протоколи, да предоставя хи-
миотерапевтични дози въз основа на биометричните 
показатели на пациента и да подпомага клиничните 
решения. Една година след внедряването на система-
та констатациите показали, че Kuren е в състояние да 
поддържа сложни процеси на химиотерапия и работ-
ни процедури. Факторите за успех включвали дизайн, 
ориентиран към потребителя, намаляване на натовар-
ването на лекарите, лекота при използването, гъвка-
вост и поддържане на мултидисциплинарни процеси.

В другото проучване е била разработена нова система 
за управление на лекарства за химиотерапия. Всъщ-
ност, разработчиците са разработили система чрез ин-
тегриране 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 разра-
ботен формуляр за събиране на данни, свързани с хи-
миотерапията, оценка на симптомите преди лечение-
то и инструкции за химиотерапевтични процедури. 
Именно тази форма предоставяла история на лекарст-

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

Други изследвания

Прилагането на различни здравни информационни 
технологии и електронни системи в областта на он-
кологията са били обсъдени в други проучвания. В 
проучване, проведено от Fasola et al., била подчертана 
ролята на системите за подкрепа на клиничните реше-
ния 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. Основ-
ните пречки, свързани с прилагането на здравни ин-
формационни 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). Кон-
статациите показали, че използването на технологи-
ята може да има няколко предимства и недостатъци; 
обаче е имало ограничени доказателства относно въз-
действието на информационните и комуникационни-
те 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 използ-
ването на тези системи включват подобряване на ка-
чеството на грижите, намаляване на медицинските 
грешки, намаляване на времето за медицинска доку-
ментация, предоставяне на богати данни за клинични 
изследвания и контролиране на здравните разходи.

В представените изследвания са разгледани редица 
статии, свързани с използването на клинични инфор-
мационни системи в областта на онкологията и пуб-
ликувани между 2010 и 2020 г. Повечето от тези про-
учвания са проведени в САЩ и други развити страни 
като Австралия, Германия и Канада. Имайки предвид 
значението на тези системи за подобряване на качест-
вото на грижите за пациенти с рак и улесняване на 
клиничните дейности, изследванията в тази област са 
ограничени. Като се има предвид сложността на гри-
жите и работните процеси в областта на онкологията, 
могат да се проведат множество проучвания за изслед-
ване на приложението на клиничните информацион-
ни системи в онкологията.

Констатациите показват, че значителен брой проучва-
ния са насочени към проектиране и внедряване на ин-
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формационни системи за лъчелечение. Тъй като пове-
чето от информационните системи за лъчетерапия съ-
държат 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 DICOM-
RT е предложено в различни проучвания. Този стан-
дарт предлага стандартен метод за трансфер на данни 
в отделенията по лъчетерапия. Следователно такъв 
стандартен подход може да бъде възприет за по-ефек-
тивно 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 бъ-
дещи проучвания в тази област би било полезно, тъй 
като тези системи могат да бъдат полезни за изчис-
ляване на дозите на химиотерапевтичните лекарства, 
подпомагане на клинични решения и протоколи за хи-
миотерапия и напомняне за последваща терапия.

Резултатите от проведените проучвания показват, че 
въпреки че са разработени множество клинични ин-
формационни системи в областта на онкологията, 
ограничен брой от тези системи са оценени и има мал-
ко доказателства относно въздействието на тези систе-
ми 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 информа-
ция, за намаляване на времето за търсене, за предоста-
вяне 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 факто-
ри за успех на тези системи са: клинично лидерство, 
фокус върху клиничните и организационни процеси, 
реинженеринг на медицинските процеси, прилагане 
на електронни протоколи, системна интеграция, из-
ползване на инструменти за анализ на данни, използ-
ване на систематични програми за осигуряване на ка-
чество, удобен за потребителя дизайн на интерфейс, 
удовлетвореност на потребителите, обучение на по-
требителите и използване на стандарти.

От друга страна, като причини за неуспех при из-
ползването на клинични информационни системи в 
областта на онкологията могат да се посочат следни-
те 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, из-
ползване на уникални, нестандартни, индивидуални 
решения за различни центрове, липса на периодична 
оценка, малко познания за интегрирането на инфор-
мационните системи, бюджетни ограничения и недос-
татъчна налична поддръжка от страна на отдела по 
информационни технологии. Освен това, сложността 
на системата, значителните разходи и време за внедря-
ване, необходимостта от стандартизация и опасенията 

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 необходи-
мо задълбочено разбиране на процесите и работните 
процеси на грижите, за да се избегне всякакъв провал 
в бъдеще. Този подход може да помогне за идентифи-
циране на изискванията на потребителите преди про-
ектиране 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 извърш-
ване на ежедневни дейности. Тези системи помагат за 
подобряване на качеството на грижите, медицинската 
документация, разпределението на ресурсите и рента-
билността 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 гаранти-
ра успешното прилагане на системите, проучванията 
за оценка са неизбежни. Оценката помага да се иден-
тифицират критичните фактори за успех и причините 
за отказ на системата, които са основа за бъдещо раз-
витие 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 здравеопазва-
нето. Като технологично интензивна и зависима от 
технологиите медицинска дисциплина, онкология-
та ще бъде в авангарда на тази предстояща промяна. 
Въпреки това, за да се постигне прецизна медицина, 
трябва да се разреши един основен проблем: човеш-
кият когнитивен капацитет, обикновено ограничен до 
пет променливи за вземане на решения в контекста на 
нарастващия брой налични биомаркери и терапевтич-
ни възможности, е ограничаващ фактор за реализира-
нето на прецизна медицина. Като се има предвид това 
ниво на сложност и ограничението на човешкия капа-
цитет за вземане на решения, настоящите методи са 
несъстоятелни. Решението на това предизвикателство 
са многофакторните системи за подпомагане на взема-
не на решения (DSS) (Seán Walsh, и др., 2019), непре-
къснато изучаващи платформи за изкуствен интелект, 
които интегрират всички налични данни – клинични, 
образни, биологични, генетични, разходи – за създа-
ване 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 гаран-
тират 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. проста-
тен спейсър или не). В някои страни възстановяване-
то на разходите за определени лечения, като протонна 



61

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 ес-
тествена 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 вър-
ху 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 екосисте-
мата 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 прето-
варване (PP, 2015). Пренасищането от необработени данни, а не прецизирана информация, обърква асимилира-
нето 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 реше-
ния заплашва да претовари човешкия когнитивен капацитет (максимум пет променливи на решение)

Проучване за изследване на границите на човешкия когнитивен капацитет е изследвало концептуалната слож-
ност на вземането на решения, като е помолило участниците да интерпретират графично изобразените статис-
тически 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 концепту-
алната 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 точ-
ния 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, вклю-
чително терапевтични интервенции), които са нераз-
делна 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 ком-
бинират с биомаркер, за да се определи кои пациенти 
са най-склонни да се възползват от терапията. Това 
увеличаване на сложността, съчетано с ограничения-
та на човешкия когнитивен капацитет, представлява 
голямо предизвикателство за онкологичната общност.

3. “Rapid-Learning Health Care” (RLHC) – Здравео-
пазване, базирано на бързо обучение

Заплахата от огромния обем от данни е едновременно 
огромна възможност, тъй като управляваната от дан-
ни “Rapid-Learning Health Care” екосистема постепен-
но ще пресява и предоставя подходящи познания на 
подходящите потребители в работния процес, което 
осигурява валидирана система за подпомагане на взе-
мането 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, липса-
та на стандартизирани номенклатури, стандартизация 
на данните, агрегиран достъп до данни, подходи за из-
вличане на данни и синтез на доказателства, извлича-
не на факти и доказателства, справки и обратна връзка 
относно използването на доказателствени данни. Ре-
шения за всички тези проблеми съществуват и са при-
ложени в много индустрии (напр. авиацията, автомо-
билни, финансови) за създаване на глобални мрежи и 
въвеждане на концепцията за “IoT” (Internet of Th ings 
– Интернет на нещата). Ключът към трансформацията 
на здравеопазването е стратегическата координация 
и улесняване на оперативно съвместими подходи за 
пълно реализиране на потенциала на здравеопазва-
нето, 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, без-
крайно повтарящи се стъпки, които непрекъснато 
разработват и валидират модели за системи за подпо-
магане на вземане на решения (DSS) в здравеопазва-
нето. 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 дан-
ни с адекватно качество е най-голямата възможност в 
здравеопазването, базирано на бързо обучение. Еко-
системата на здравеопазването трябва да създаде ори-

ентирана към пациента, базирана на данни, филосо-
фия за споделяне на знания отвъд институционалните 
и националните ни граници, за да се възползва от тази 
възможност. Следващата стъпка е знанието, което из-
ползва 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 дан-
ни. Алгоритми, обучени, настроени и тествани върху 
ретроспективни/проспективни данни, могат да се из-
ползват за прогнозиране на резултатите (напр. прежи-
вяемост, 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, предназ-
начени да подкрепят клиницистите и пациентите, ко-
гато решават най-подходящия курс на действие (DSS 
системите не са нито предназначени, нито подходящи 
като заместител на клиницистите в по-широкия кон-
текст на здравеопазването). DSS системите трябва да 
бъдат безпроблемно интегрирани в клиничния рабо-
тен процес, за да се подобри ефективността, да се на-
малят грешките и да се постигнат целите. Последната 
стъпка от цикъла е оценката, която измерва ефектив-
ността на DSS системите (т.е. чувствителността и спе-
цифичността 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 послед-
ствията от решенията, което предполага, че резулта-
тите 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 лече-
нието е предвиден и ако е така, как това се сравнява с 
базираните на доказателства насоки?“. Оценката тряб-
ва да се извършва с (метаанализ на) надеждни високо-
качествени данни и трябва да се тълкува независимо 
от съответните заинтересовани страни.

5. Петте “V”-та на големите данни (Th e 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 бъ-
дат оптимизирани, за да се реализира напълно здраве-
опазване, базирано на бързо обучение. Достоверност-
та 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 зна-
нието. Разнообразието от данни (по отношение на 
информацията, а не формата, напр. CT/PET-CT/MRI 
DICOM изображения) дава възможност за подпомага-
не 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. ка-
чеството на знанията, извлечено от изследванията, е 
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свързано с броя на пациентите, от които са получени данните), всеобхватността (т.е. по-голям обем данни поз-
волява 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/полити-
ческата стойност на данните, репутационни рискове, правни/поверителни обсъждания и др. Тези пречки, ма-
кар 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 ино-
вативни 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 разпре-
делени 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), до-
като 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 приложе-
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ния в здравеопазването поради непрекъснато нарастващия ръст на сложността на здравеопазването. Напосле-
дък, 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 об-
ласти, 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 интердисциплинар-
на 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, гене-
тични и разходи) могат да се използват чрез методи на изкуствен интелект (AI) в системите за подпома-
гане 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 пре-
товарват човешкия когнитивен капацитет, но могат да бъдат добивани и извличани от AI в бързо обуча-
ващи 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 овлас-
тени (т.е. регулаторните органи да информират, коригират или отхвърлят DSS) и че техните опасения са адреси-
рани (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 разра-
ботване 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 плат-
форма 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 персонали-
зирана терапия, която подкрепя както клиницистите, 
така и пациентите.

11. Заключение

Човешкият интелект е значително по-добър от изкуст-
вения 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 съю-
зяват 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, интерпрета-
ция, 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 над-
гражда хардуера и софтуера; какви предпазни мерки 
съществуват, за да се гарантира, че изкуственият ин-
телект 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, заг-
рижени за етичната/отговорната клинична полезност 
на DSS. За да смекчат това, клиницистите трябва ак-
тивно 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 от-
носно сложността на DSS и последствията от грешки 
(клинични и правни). От регулаторна гледна точка, 
въпреки недоумението, одобрението на DSS от Аген-
цията за контрол на храните и лекарствата на САЩ 
(FDA) и уведомените органи в Европейския съюз се 
случва, независимо от нееднозначните работни меха-
низми. Прецедент и паралели на този подход се нами-
рат във фармакологията: много безопасни и ефектив-
ни одобрени лекарства имат неизвестни механизми на 
действие.

Ограничението на човешкия когнитивен капацитет 
ограничава реализацията на прецизната медицина. 
Въпреки това, комбинацията от здравеопазване, бази-
рано на бързо обучение, и изкуствен интелект за съз-
даване на системи за подпомагане на вземането на ре-
шения в онкологията представлява дълбока възмож-
ност за превръщане на прецизната медицина в реал-
ност. DSS ще формират част от бъдещата инфраструк-

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 всич-
ки заинтересовани страни.
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Етика на здравните информационни технологии в 
онкологията: възникващи проблеми както от мест-
на, 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 ежеднев-
ния ни клиничен живот. Все по-сложни стават и въ-
просите, които повдигат относно управлението и из-
ползването на данни, както и етиката на приложениe-
то им. С развитието на системи за бързо обучение като 
CancerLinQ на ASCO е необходимо внимателно анали-
зиране на етиката и приложението на тези системи. 
Ще изследваме развиващите се етични проблеми, кои-
то възникват в контекста на здравните информацион-
ни технологии, както и приложението им за намаля-
ване 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 по-
стигнем 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 кли-
ничния престой на пациентите. Клиничният свят по-
стоянно 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 услу-
ги, платци, професионални дружества, пациентски ор-
ганизации, регулаторни органи и търговски субекти, 
специализирани в агрегиране и анализ на данни. Зако-
новата рамка налага защитни и правни изисквания в 
тази област, но една наистина етична система за здра-
веопазване трябва да има способността да иденти-
фицира и насърчава етичното поведение независимо 
от законовите действия, както и да саморегулира из-
ползването 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 по-
стоянно 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 въпро-
си, 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 бъ-

дещо обсъждане на свързаните алтернативи, развива-
щи се успоредно с технологията. Разделът предоставя 
преглед на проблемите, а не окончателни заключения 
относно конкретни „добри практики“ в здравните ин-
формационни технологии. По-скоро целта е да бъдат 
повдигнати въпроси, отколкото да се дават категорич-
ни отговори.

Дефиниция

Важно е да се започне с ясното уточнение – какво се 
счита за здравна информационна технология? В извес-
тен смисъл, ЗИТ е термин, описващ широк спектър от 
технологични приложения в здравеопазването. ЗИТ 
може да включва компоненти като електронни ме-
дицински досиета, мобилни здравни решения – като 
софтуер за събиране на “PROMs” директно от пациен-
ти, други базирани на мобилни телефони платформи, 
хранилища за данни и бази данни или дори техноло-
гии за телемедицина. Дефиницията трябва също така 
да отчита сложното взаимодействие на тези техноло-
гии в рамките на нашата система на здравеопазване. 
По този повод ще използваме определението на Ин-
ститута по медицина във Вашингтон, САЩ, което от-
чита разнообразието на тези продукти и сложността 
на взаимодействието им: „Информационните техно-
логии, използвани в здравеопазването, не са единичен 
продукт: те обхващат техническата система от компю-
три и софтуер, които работят в контекста на по-голяма 
социално-техническа система – синергия от хардуер и 
софтуер, работещи съвместно в рамките на организа-
ция, 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 подо-
брява качеството на грижите и безопасността на па-
циентите. Обратното твърдение също е вярно – не-
правилното приложение може да доведе до рискове и 
потенциална вреда за пациентите. Тъй като ЗИТ ста-
ват 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 да-
нните“, (3) „какъв вид информация се съдържа в тях“ 
и (4) „какво може да се случи, ако данните изтекат“. 
Етичните принципи ясно налагат нуждата от пола-
гане на усилия за защита на системата от неоторизи-
ран достъп, използването ѝ да се наблюдава, като се 
поддържа цялостната поверителност. Но тези опасе-
ния 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 системи-
те за бързо обучение. Този раздел се фокусира върху 
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предизвикателствата на високо ниво през призмата 
на традиционните етични принципи: благотвори-
телност, безвредност, автономия и справедливост. 
В допълнение, той описва две нетрадиционни кон-
струкции, които са полезни при разглеждането на 
етичните въпроси в ЗИТ: вярност и ролята на здрав-
ната система като „попечител“ на данните.

ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, ОСНОВАН НА 
ПРИНЦИПИТЕ

1. Благотворителност

Института по медицина във Вашингтон, САЩ, дефи-
нира 5 всеобхватни цели за дигитална здравна система:

Подобряване на качеството, безопасността и ефикас-
ността 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 из-
ползването на ЗИТ. Първите четири цели са свързани с 
принципа за благотворителност, който налага да „вър-
шим добро”, тъй като всеки се стреми да постигне по-
добрено състояние на съществуване, независимо дали 
става въпрос за отделен пациент или група от паци-
енти. 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 задъл-
жително 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 данни-
те. 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 подобряване-
то 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 кли-
нични грижи и инициативи за подобряване на качест-
вото или по-скоро са проучвания на общественото 
здраве, които позволяват обобщаване на данни за па-
циентите без получаване на предварително съгласие? 
Трябва да си отговорим на тези въпроси, докато ЗИТ и 
системите за бързо обучение в здравеопазване се раз-
виват.

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 сис-
темите за бързо обучение и другите форми на ЗИТ? 
Трябва внимателно да се разгледа този въпрос в онко-
логичната общност и в обществото като цяло.

2. Безвредност

Най-важната област на потенциална вреда, наложена 
от ЗИТ, е загубата на поверителност или компроме-
тираната 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 вър-
ху 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-идентифика-
цията на здравните данни изключва идентифициране-
то на отделни пациенти, като по този начин се запазва 
неприкосновеността на личния живот. Необратимата 
де-идентификация обаче би ограничила сериозно по-
лезността на такива данни за насърчаване на общест-
веното благо чрез обобщаване и анализ на данни. 
Всъщност, свързването на лонгитудинални здравни 
данни – особено тези, които описват здравните резул-
тати – е необходимо за програми като CancerLinQ на 
ASCO. Точно това е механизмът, чрез който се генери-
рат нови знания за онкологичните лечения. Повторна-
та 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 представля-
ва риск за поверителността. Не са познати, все още, ав-
томатизирани начини за пълно премахване на всички 
идентификатори от електронното пациентско досие. 
Бележки със свободен текст съдържат произволно раз-
пределена идентифицираща информация, която може 
да бъде трудна за премахване. Например, една бележка 
може да разкрива, че пациентът е майката на прези-
дента 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 из-
ползването 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 максимал-
но полезността на данните за пациентите за общество-
то, като същевременно защитим отделните пациенти и 
тяхната защита на здравната информация?
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3. Автономия

Принципите на автономията подчертават значение-
то 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. Авто-
номията 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.

В същото време, правилото за поверителност на 
HIPAA позволява вторично използване на де-иденти-
фицирани данни без съгласие, което би намалило ав-
тономията на пациента. Ротщайн, например, твърди, 
че знанията, генерирани чрез агрегирани данни, могат 
да породят обществен конфликт, като аборта напри-
мер – случай, при който някои пациенти биха възрази-
ли да предоставят своите данни, ако са знаели за това 
използване. Това е може би основната дилема, поста-
вена 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 из-
ползването 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, равноп-
равен достъп не винаги е възможен – слабо финанси-
раните здравни системи и бедните или технически не-
усъвършенствани пациенти са поставени в неизгодно 
положение.

Признавайки значението на този проблем с разпре-
делителната справедливост, отделно ще представим 
и обсъдим някои глобални етични последици от ЗИТ.

Принципът на справедливост също така изисква па-
циентите 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 по-
ведение изисква незабавно уведомяване на пациента, 
когато е настъпило нарушение и са предприети стъп-
ки за смекчаване. Кодексът за медицинска етика на 
Американската медицинска асоциация е преразгледан 
през 2009 г., за да се посочи ясно това задължение. Ос-
вен това, законът за здравните информационни техно-
логии за икономическо и клинично здраве от 2009 г., 
част от Американския закон за възстановяване и ре-
инвестиране, задължава уведомяването на пациенти-
те от доставчика на здравни услуги, когато възникнат 
нарушения.

Нетрадиционни методи/концепции

Вярност

Електронните медицински досиета са често редакти-
рани с функции като копиране изрязване и поставяне. 
Грешките от едно медицинско досие се разпространя-
ват и в други досиета.

Нарушаването на верността на данните или неправил-
ното 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 га-
рантиране 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 гаранти-
ране на вярност на данните е в допълнение към важ-
ността за гаранциите за сигурност. Иновациите в ЗИТ 
и предпазните мерки трябва да могат да разпознават 
разликата между тези два важни въпроса. Важен ас-
пект на прецизността е понятието „ликвидност на да-
нните“, при което системите и структурите на данни 
улесняват по-безпроблемната интеграция и взаимо-
действие 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 здравеопаз-
ването като „попечител“

Гореспоменатите четири принципа на съвременната 
биоетика – благотворителност, безвредност, авто-
номия 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 клинич-
ните изследвания. Както е посочено в Правилото за 
поверителност на HIPAA в САЩ, операциите за лече-
ние и здравни грижи са освободени от този регламент, 
в съответствие с традиционното мнение, че рутинните 
клинични грижи са различни от изследванията. Въ-
преки това, възможността за търсене, обобщаване и 
манипулиране на големи количества данни чрез ЗИТ 
все повече размива тези граници. Инструменти за из-
следване ли са системите за бързо обучение или сис-
теми 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 ли-
ниите, разделящи изследвания от рутинни клинични 
грижи, повдига въпроса: кои етични поведенчески 
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ограничения (вече стандарт в изследователската сре-
да) трябва да се прилагат за общи познания, получени 
от данни, които се събират в хода на рутинната грижа 
за пациентите.

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 здравео-
пазване или пациентът? И двете страни имат разумни 
претенции за това. Пациентът има определени права, 
като поверителност, сигурност, вярност и навреме-
нен достъп до лична информация и здравни досиета. 
Това, обаче, не засяга правата върху интелектуалната 
собственост по отношение на обобщени знания, про-
изтичащи от агрегираното използване на тези данни. 
Тези прозрения, или дори права, върху интелектуал-
ната собственост могат да имат висока научна, социал-
на 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 професио-
нално етично поведение на Американската асоциация 
по медицинска информатика, но остава значителна 
неяснота. По-голямата част от данните на пациенти-
те ще продължат да се намират в електронното меди-
цинско досие. С големия набор от оперативни и капи-
талови разходи за поддръжка на ЗИТ и увеличените 
възможности за извличане на „големи данни“, в съче-
тание с машинното обучение, е неизбежно вторичното 
използване на данни да се преследва както за по-го-
лямото 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 максимал-
но нашия принос към обществото чрез оптимално из-
ползване на данни.

ЗИТ и онкологичните грижи в развиващите се страни

Основният етичен проблем в грижите за рака в раз-
виващия се свят е недостигът. Въпреки че много от 
наличните терапии могат да излекуват или значително 
да удължат живота, тези терапии не са налични в голя-
ма 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 нами-
ра? Трябва ли да се счита като основно човешко право 
достъпът до лечебни онкологични терапии? Страните 
от третия свят имат пред себе си множество предиз-
викателства 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 

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

Ракови регистри

Могат да се намерят публикувани статистики за раз-
пространението 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 възмож-
ността те да бъдат анализирани и преброявани. Разби-
рането на географската честота на рака и резултатите 
са от решаващо значение за разработването на стра-
тегии за подобряване на грижите. За съжаление, тези 
пациенти не са „преброявани“ по никакъв смислен на-
чин 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 дру-
ги развити страни, където ракът е заболяване, което 
изисква да бъде докладвано към националните регис-
три, като се използват патологичните заключения като 
иницииращо събитие.

Липсата на IT структура също възпрепятства събира-
нето и организирането на здравни данни в повечето 
части от развиващия се свят. За щастие това се про-
меня. Няколко международни организации се стремят 
да помагат на държавите за разработване на ракови 
регистри. Например, Международната агенция за ра-
кови 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 ми-
нистерствата 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 пато-
логично потвърждение води до други основни пробле-
ми при грижата за рака в развиващия се свят. Помис-
лете 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-ва-
жното 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, полезнос-
тта 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 пре-
живяемостта, което изобразява напредъка в лечение-
то на рак и подчертава областите за подобрение. По-
лучаването 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 не-
равномерно 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 тряб-
ва да бъдат предприемани последващи действия или 
кога е следващото им лечение, както и да се проследя-
ват 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 целе-
съобразност и идентифициране на подходящи па-
циенти, заедно с обучението на персонала за използ-
ването им. Тези бариери са високи в развиващите се 
страни. На много места потокът от пациенти е непро-
порционален на броя служители, в частност лекари и 
медицински сестри. Самото справяне с множеството 
ежедневно спешни ситуации допълнително възпре-
пятства 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, електрон-
ните здравни досиета с отворен код често не разпола-
гат със специфични онкологични функционалности 
за улесняване проследяването на туморните стадии 
или прилагането на химиотерапия, което ограничава 
тяхната полезност при лечението на онкологично бо-
лни пациенти. Изграждането на тези функционално-
сти 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 не-
достиг на ключов медицински персонал или напълно 
липсва такъв. Този проблем едва ли ще се разреши в 
бъдеще. Например, за да се осигури безопасно и ефек-
тивно лечение на пациентите при тези условия, ще 
са необходими виртуални партньорства с отдалече-
ни медицински центрове. Такъв вид партньорства са 
напълно възможни и ефективни. Следните изброени 
по-долу са важни компоненти на грижите.

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. Електрон-
ните 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 компонен-
та – обработка и професионално тълкуване. Въпреки 
че и двата компонента отсъстват в повечето развива-
щи се страни, те могат да бъдат предоставени вирту-
ално, като се използва технология за телемедицина, 
която включва видеоконферентна връзка и отдале-
чен достъп до електронни медицински досиета. Съ-
ществуват 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 бъ-
дат използвани за клинично лечение и изследвания. 
Така остава само ограничението от физическата обра-
ботка на пробата, включваща фиксиране на тъканите, 
изготвяне на парафинови блокчета, нарязване и оцве-
тяване. Макар и значима, тази бариера може да бъде 
преодоляна по-лесно, тъй като не изисква присъствие 
на място (физическото присъствие) на висококвали-
фициран 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 наблю-
дение при рецидив и диагностициране на усложнения. 
В развиващите се държави обикновените рентгенови 
снимки са широко достъпни, както и ултразвукови-
те 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 интерпрета-
ция. Решенията за телемедицина позволяват интер-
претирането да бъде извършвано дистанционно (от 
разстояние), при условие че е налице необходимата IT 
инфраструктура за поддържане и предаване на изо-
бражения. 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 раз-
виващите се държави, особено с финансова подкрепа 
и технологична експертиза от страна на партньорски 
медицински центрове.
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Проследяване на пациента и последващи действия

Пациентите с ракови заболявания често са подложе-
ни на токсични терапии, водещи до краткосрочни и 
дългосрочни усложнения. Те трябва да бъдат внима-
телно проследявани за усложнения като неутропения, 
треска, мукозит и диария. В райони с ограничени ре-
сурси 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 поня-
кога 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 про-
веряване на пациентите, предвид относително ниска-
та им цена дори в развиващите се държави. Използ-
ването 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 те-
лефона 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.

Заключение

Този раздел предоставя общ преглед на етичните въ-
проси, 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 про-
блемите, които продължават да се развиват в тяхната 
важност и сложност, особено по отношение на систе-
мите за бързо обучение, като например CancerLinQ на 
ASCO. Използвайки рамката на съвременната биоети-
ка, този раздел подчертава централното напрежение и 
дилемата тук: конкурентните изисквания за отделната 
защита на пациентите и ползите за обществото В ситу-
ации, в които линията между изследванията и клинич-
ната 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 из-
ползването на данни с по-отворен достъп, в светлина-
та на потенциалните уроци, които трябва да се научат 
за подобряване на цялостната грижа за рака? И как да 
използваме разработването на здравни информацион-
ни технологии за насърчаване на справедливостта и 
равнопоставеността в достъпа до грижи за рак в раз-
виващия се свят, където ограниченията на ресурсите 
възпрепятстват предоставянето дори на основни и 
лечебни терапии? Не претендираме, че имаме отгово-
рите на тези дилеми, но се надяваме, че като ги очерта-

ем и поставим тук, ще допринесем и ще стимулираме 
диалога по тези съществени въпроси. Това е само на-
чалото на разговора; списъкът с проблеми, притесне-
ния 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.
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Г. КУРТЕВА

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 пациен-
ти 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 го-
дини. 90% от тези видове рак имат плоскоклетъчна 
хистология. Най-често разпространени са: устна кухи-
на, фаринкс, ларинкс и хипофаринкс. Рак на носна ку-
хина, бузи, параназални синуси, злокачествени образу-
вания 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. Смърт-
ността 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 интензи-
тета 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 без-
димен тютюн или дъвченето на бетел, със или без доба-
вен тютюн или гасена вар (честа практика в много части 
на Азия и някои части на Африка), се свързва с предра-
кови образувания и орален сквамозен рак.

Мултифокални абнормалности на лигавицата са опи-
сани 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 хранопро-
вод при пациенти, преживели рак в тази област. Тези, 
които продължават да пушат, са изложени на по-голям 
риск. Вторите първични ракови заболявания предста-
вляват основен рисков фактор за смърт сред прежи-
вели първоначален сквамозен карцином на главата и 
шията.

Ебщейн-Бар Вирус (EBV) е регистриран на практика 
при всички некератинизиращи и недеферинцирани на-
зофарингални 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 кар-
циноми. Случаите на HPV+ рак изглежда се увеличават 
в редица страни, а позитивните резултати на HPV са 
по-чести при рак на непушачи. Смущения във възстано-
вяването на ДНК (напр. анемия на Фанкони, вродена 
дискератоза), както и трансплантация на органи с иму-
носупресия, също се свързват с повишен риск от сквамо-
зен 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 сек-
суални 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 одо-
брение от страна на Агенцията за контрол на храните и 
лекарствата на САЩ (U.S. Food and Drug administration) 
за превенция на цервикален рак препоръчва (двува-
лентна или четиривалентна ваксина) при жени и на 
генитални брадавици при мъже (четиривалентна вак-
сина), както и за превенция на аналните преканце-
рози (четиривалентна ваксина). Понастоящем се съ-
бират данни за ефекта на ваксинирането в случай на 
HPV-свързан рак на главата и шията.

Премалигнени лезии в устната кухина, фаринкса и ла-
ринкса може да са признаци на левкоплакия (бяла плака, 
която не се отделя и за която няма друга очевидна при-
чина) или еритоплакия (лесно кървящи червеникави 
лезии). Тези лезии изискват биопсия и евентуална екс-
цизия. Рискът от левкоплакии (без дисплазия) да про-
гресират в рак е около 4%. Но 40% от острите диспла-
зии или еритоплазии прогресират до рак.

Понастоящем не съществува ефективна химиопревен-
ция 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, принадлежа-
щи към супeрфамилията на нуклеарните рецептори. 
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Като техни естествени лиганди и активатори са опи-
сани свободните мастни киселини и ейкозаноидите 
– левкотриени и простагландини, както и фармако-
логични 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 ана-
томия на глава и шия е показано на фиг. 1. Главните 

части и подчасти на горния аеродигестивен тракт са 
разделени в носа и параназалните синуси; назофа-
ринкс; 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, осно-
ва на езика и лингвални сливици, фарингеална стена 
между небцето и валекулата); хипофаринкс (HP; фа-
рингеална стена и пириформени синуси, между вале-
кулата и езофагеалния отвор); и ларинкс (епиглотис, 
глотис и субглотисна трахея).

Фигура 1. Сагитален разрез на горния аеродигестивен тракт

(Адаптирано от Oatis CA. Kinesiology: Th e Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. Baltimore, MD: 
Lippincott)

Познанието за дренирането на лимфа от лимфните въ-
зли в областта на шията спомага при идентифициране-
то на мястото на първичния тумор, когато има първо-
начално проявление на палпаторен лимфен възел, и при 
определяне на стадия на метастазното разпростране-
ние, като по този начин хирургът или радиологът имат 
възможност да планират подходящо лечение както на 
първичния тумор, така и на шията. Видовете дренира-
не на лимфа разделят шията на няколко нива (Фиг. 2). 
Ниво I включва субменталните или субмандибуларни-
те (подчелюстни) възли, които най-често са свързани 
с лезии на устната кухина или подчелюстната слюн-
чена жлеза. Ниво II (горни югуларни лимфни възли) 
обхваща областта от основата на черепа до хиоидна-
та кост и нерядко е област на метастазно проявление 

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 метас-
тази от хипофаринкса, ларинкса или по-нагоре. Ниво V 
е гръбният триъгълник, включително цервикални въ-
зли 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 разпрос-
транение на ларингеални и тироидни карциноми. Ниво 
VII е областта на горния медиастинум и предвещава отдале-
чени метастази.
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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, количе-
ство 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 церви-
кални възли, история за HPV или практикуване на ора-
лен секс, особено при наличие на различни партньори;
- при непушачи на възраст между 18 и 50 години, исто-
рия или фамилна обремененост с анемия, анемия на 
Фанкони или вродена дискератоза.
• предишни ракови заболявания на пациента или в се-
мейството 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 кой-
то и да е от тези симптоми в продължение на повече 

от 4 седмици, трябва да бъдат насочени към отоларин-
голог. 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 образува-
ние 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)

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

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

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

За назофарингеален или орофарингеален рак чест 
персистиращ симптом е образувание на шията, чес-
то възел в югулодигастричната област и/или гръбния 
триъгълник. При напреднали лезии може да се наблю-
дават абнормалности на черепно-мозъчните нерви. 
При проявлението не се наблюдават често отдалечени 
метастази, но е възможно да се появят при назофарин-
геални, 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.

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 

Оценка на шийната аденопатия при суспекция на 
първичен тумор на главата и шията:

• туморна маса на врата – физикалното изследване ус-
тановява в 80% туморна маса;

• когато първичният тумор не се локализира, има 95% 
вероятност за метастатичен SCCA-FNA (слабо дифе-
ренциран 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

Физическият преглед на главата и шията следва да 
включва:

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

• 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, назофа-
ринкса, орофаринкса, хипофаринкса и ларинкса, е пре-
поръчително да се използват гъвкави ендоскопи или 
огледала, като се следи за симптоми като втвърдяване, 
възпалено гърло или увеличени лимфни възли, неиз-
лекувани 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 ендо-
копски, трябва да бъдат извършени следните прегледи:

- за повърхностни кожни лезии или лезии на орална-
та лигавица, с неправилна форма, еритема, втвърдя-
ване, 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 про-
цес;

- клиничното стадиране на тези пациенти се извършва 
на базата на прегледа при оториноларинголог и образ-
нодиагностичното изследване. Инфилтрация на му-
козата 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 структу-
ри, което е видно на КТ, когато е лизиран кортикалиса 
на костта, но при инфилтрация на костния мозък ме-
тод на избор е ЯМР. За метастазите в лимфните възли 
най-бързият и достъпен метод е ултразвукът, особено 
когато се съпътства и с тъкноиглена аспирационна би-
опсия, 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 просле-
дяване след лечение.

Таблица 2. TNM стадиране на SCC

T N M

Доказани методи CT, MRI > PET CT CT, MRI < PET CT CT, MRI < PET CT

Допълнителни методи
PET-MRI,          pCT, fMRI
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При компютърно-томографското изследване на паци-
енти с обемни процеси в областта на главата и шията 
се изследва областта от базата на черепа до клавикули-
те като FOV е 18 мм, срезовете обикновено са с дебе-
лина 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 адекват-
ни 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 меко-
тъканен и костен филтър в различни равнини. Важно 
при пациенти със суспектни данни за ларингеален кар-
цином е фонацията по време на КТ изследване, с цел 
доказването на парализа на гласните връзки от тумор-
ния 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 техни-
ка. Дебелината на среза е 3 мм, gap – 1 мм, FOV 16-20 
мм. По отношение на секвенциите някои школи пре-
поръчват извършването на T1W в две равнини, T2W 
axial FSE FS, T1W FSE FS+CM в две равнини, допълни-
телно DWI, други Т1W, Т2W и Т2W FS в най-малко в 
две проекции, 3DT1W FS +CM и DWI TSE. При тумо-
ри 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 предста-
вят хипо-или изоинтензни в Т1, хиперинтензни в Т2, 
хиперинтензни в Т1 след контрастиране, висок сигна-
лен 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 среща-
ни 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 до-
лния птеригоиден мускул. Поради това при извърш-
ване на образнодиагностично изследване трябва да 
се търси наличието на следните критерии за злока-
чествена инфилтрация: костна деструкция, инвазия 
към базата на черепа, периневрално разпростране-
ние, 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 локали-
зиране на първичния тумор и се използва като пре-
доперативна карта, подпомагаща оториноларинголо-
га 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, скле-
роза 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 фил-
тър. С цел по-доброто представяне на мекотъканните 
структури, предвид ниските стойности на kV, се из-
вършват 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, раз-
пространението 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 монито-
ринг 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 кон-
траст са особено важни с цел доказване инвазия на 
дурата. Потискането на мастите се използва с цел де-
текцията 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. Основни-
те ехографски критерии за суспектни за малигненост 
включват: нерезки и неравни, спикуловидни очерта-
ния, хетерогенна хипоехогенна структура, наличие 
на пунктиформени калцификати и васкуларизация. 
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Компютърно-томографското изследване при съмне-
ние 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-мал-
ка 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, как-
то и МР сиалография и DWI като допълнителни мето-
дики, 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 – сква-
мозноклетъчен карцином. Предоперативната подго-
товка включва извършване на биопсия и провеждане 
на КТ и ЯМР. Компютърно-томографското изследване 
включва нативно и контрастно сканиране с нискодо-
зов протокол (15-50 mAs и 70-100 kV), срезове успо-
редни на латералния полуокръжен канал, с дебелина 
не по-голяма от 3 мм и постреконстукции с мекотъка-
нен и костен филтър. Търси се наличие на мекотъкан-
на маса в тази област, както и ерозия на костни струк-
тури – скутум, слухови костици, тъпанчева кухина, 
мастоиден кортекс, лабиринт. Магнитно-резонансно-
то изследване се явява метод на избор, като най-добре 
демонстрира тумора и неговата експанзия (шваноми-
те обикновено са хипоинтензни в Т1 и показват много 
изразено насищане при контарстиране), периневрал-
ното му разпространение, ангажирането на менин-
гите, представя отношението му към околните анато-
мични структури – канала на лицевия нерв, каротид-
ния 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 де-
монстрация на краниалните нерви.

Хирургична биопсия на образувание по шията преди ен-
доскопия е противопоказано, ако има съмнения за сква-
мозен клетъчен карцином. Тя може да влоши локалния 
контрол, да увеличи нивото на отдалечени метастази и 
да намали цялостното ниво на преживяемост посред-
ством евентуално разпространяване на заболяването 
по време на биопсията. Хирургичната биопсия не оси-
гурява никаква допълнителна информация спрямо 
FNA, като за определянето на стадия и планирането на 
лечението е показана директната ларингоскопия. Тъ-
канната диагноза, получена посредством FNA биопсия 
на възела, притежава чувствителност и специфичност, 
клонящи към 99%. Трябва да се отбележи обаче, че не-
гативна FNA или негативна гъвкава ендоскопия не из-
ключват наличието на тумор.

Специализираните тестове включват имунооцветява-
нето за туморно супресорен протеин p16 и in situ хи-
бридизация за HPV за орофарингеален карцином, как-
то и тъканни EBV IgA и ДНК изследвания за назофа-
рингеален карцином. Лабораторните тестове, които 

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 жле-
за и тест за бременност при жени в детеродна възраст. 
При пациенти с необяснима анемия и/или микрооф-
талмия е препоръчително да се обмисли митомицин 
C тест за хромозомна нестабилност за анемия на Фан-
кони, тъй като химио- и лъчетерапията са противопо-
казани. 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 ендос-
копски прегледи и образни тестове. Използват се сис-
темите за стадиране на Американския комитет за рака 
(American Joint Committee for Cancer, AJCC) или Меж-
дународния съюз за борба с рака (Union Internationale 
Contre le Cancer, UICC) (тумор, възел, метастаза [TNM], 
стадий I до IV). Класификацията на AJCC прилага до-
пълнително 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 пра-
вят в наръчник за стадиране на рака на AJCC (Th e AJCC 
Cancer Staging Manual). Т класификацията показва го-
лемината 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 кар-
циноми 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 мест-
но поражение на съседен хрущял, кост или меки тъ-
кани показват стадий T4. N класификацията е обща 
за всички първични локации, с изключение на на-
зофаринкса. 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. Наличи-
ето 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 ста-
дият при поставяне на диагнозата. Преживяемостта от 
5 години за пациентите в стадий I надхвърля 80%, но 
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е под 40% при стадий III и IV. Повечето пациенти по-
казват локално авансирало заболяване, включващо един 
или няколко лимфни възела от едната или от двете стра-
ни на шията. Наличието на палпируем лимфен възел 
на шията в общия случай намалява степента на пре-
живяемост 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 ре-
цидиви се появяват локорегионално. Отдалечените ме-
тастази 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 първи-
чен рак след стадиран рак на главата и шията при пу-
шачи обикновено се появява в областта на главата и 
шията, белия дроб или хранопровода и може да пред-
ставляват значителен риск за смъртност след лечение 
на първоначалния рак на главата и шията. Напосле-
дък изглежда има спад на случаите на втори първи-
чен 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)

Locally advanced stage
 III, VI(M0)

Surgery of
radiation Resectable Unresectable 

Orofarynx Larynx Oral cavity Hipopharynx PS 0-1 PS 2-3

Tumor HPV+ Tumor HPV-

Organ 
preservation

therapy:
Consider

clinical trail
or 

Surgery+RT
Chemo RT

Cetuximab RT

Organ 
preservation

therapy:
Surgery+RT
Chemo RT

Cetuximab RT
or 

Clinical Trail

Surgery followed by 
RT or Chemo RT Chemo RT or 

induction
chemotherapy 

followed by RT+-
chemotherapy in 

responders

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 по-
вечето локализации добри резултати дават както опера-
тивна намеса, така и лъчетерапия. Изборът на терапия за-
виси от опита на лекаря, предпочитанията на пациента и 
функционалния резултат. За 60% от пациентите с локал-
но авансирало заболяване (Т III, IV и M0) се препоръчва 
комбинирана терапия. Би могло да се включи първо-
начална 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 осно-
ва на отговора към един цикъл неоадювантна химиотера-
пия и биомаркери при избрани пациенти за химио-лъче-
терапия или операция и лъчетерапия.

Пациенти с рецидивна локорегионална болест или еди-
нични метастази в черен дроб са показани за оперативно 
лечение. Някои пациенти е най-добре да бъдат лекувани 
с лъчетерапия. Нерезектабилен рецедивен рак или слу-
чаи 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 пре-
ценени преди да бъде започнато лечение, като прегледът 
се осъществява от мултидисциплинарен екип, в който 
има отоларинголог или онкохирург на глава и шия, спе-
циалист по онколъчетерапия, медицински онколог, зъ-
болекар, специалист по храненето, патолог, специалист 
за говор и преглъщане и персонал, провеждащ рехаби-
литация.

Хирургично лечение

Обемът на хирургичната процедура се определя най-вече 
от големината на тумора и засегнатите структури. Резек-
табилността зависи от опита на хирурга. Като цяло, един 
тумор се смята за нерезектабилен, ако туморът е не-
възможно 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 мускула-
тура, и/или сънната артерия, не може да се очаква добър 
резултат при хирургична намеса или друг метод. Засяга-
нето на тези структури може да бъде индицирано, чрез 
клинични показатели като ограничено движение на очи-
те, тумор, засегнал птеригодната вдлъбнатина, тежък 
тризмус, фиксация на ларинкса към предгръбначни 
прешлени, краниални невропатии.

T1 и T2 лезии на устната кухина, орофаринкса и хи-
пофаринкса може да са податливи на широка локална 
ексцизия и дефекта да бъде възстановен чрез първич-
но 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 хеми-
ларингектомия или обширна частична ларингекто-
мия. 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 ре-
зултатите от трансорален лазер и трансорална хирурги-
ческа намеса чрез робот (TORS), съчетани с дисекция на 
шията и лъчетерапия, предлагат алтернативен подход 
на химио-лъчетерапията при запазващо функциите ле-
чение на някои T1/T2 орофарингеални и супраглотис-
ни първични тумори, като се предлагат различни из-
питвания за сравняване на тези лечения, провеждани 
в различни медицински институции. По-екстензивна 
хирургическа намеса, особено ако е засегната функция-
та 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 ла-
ринкса, назофаринкса, орофаринкса и хипофаринкса, 

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 интер-
венция на пациенти с клинично негативна шия, когато 
рискът от микроскопски позитивен лимфен възел е 
поне 30%. Терапевтичната дисекция на шия се прила-
га 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 класифици-
рат на радикални, модифицирано-радикални или селек-
тивни.

Радикалната дисекция включва отстраняване на 
всички лимфни възли на шията от нива I до V, вклю-
чително отстраняване на вътрешна югуларна вена, 
акцесорен нерв и стерноклеидомастоиден мускул. За-
ради 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 мус-
кул. Модифицирано-радикалната дисекция запазва 
една или повече от нелимфните структури, обикнове-
но CNXI без или със стерноклеидомастоидния мускул. 
При селективната дисекция на шия се отстраняват само 
определени нива на лимфни възли, съобразно конкрет-
ния лимфен дренаж от първичното място и неналичие-
то 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% веро-
ятност за поява на метастази във възлите извън гра-
ниците на селективна дисекция на шията. В момента се 
тества прилагането на дисекция на сентинелния лимфен 
възел и PET скан при диагностика на позитивни лимф-
ни възли при пациенти с клинично негативни клинич-
ни прегледи на шия.

Лекарственото лечение, прилагано в България при 
тумори на глава и шия, включва следните локализа-
ции:

1. Тумори на устните и устната кухина (включително 
език и тонзили).
2. Тумори на фаринкса (епифаринкс, орофаринкс, хи-
пофаринкс).
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 установе-
но, че HPV серотип 16 се интегрира в генома на чо-
вешки епителни клетки и ги пренастройва към синтез 
на онкопротеини. HPV също инактивира р53. Моле-
кулярнобиологична характеристика: HPV 16 DNA в 
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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 мно-
го ниски концентрации, като същевременно определя 
конкретния вирусен субтип 2.

Мутация в р53, водеща до инактивирането му, се уста-
новява 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 му-
тации 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, от-
колкото 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 понастоя-
щем 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 резис-
тентност 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 тяс-
на връзка и възможност за бързо проникване в съсед-
ство. 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 – цетукси-
маб 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-флуо-
роурацил – TPF) с последващо лечение с цетуксимаб 
+ ЛЛ;
- само ЛЛ.

Ефективността на цетуксимаб е доказана в поредица 
от клинични проучвания.

Цетуксимаб е единствената таргетна терапия, утвър-
дена за плоскоклетъчни карциноми на глава и шия, с 

изключение на карцинома на назофаринкса.

Лечение на рецидивирал и/или метастазирал пло-
скоклетъчен карцином на глава и шия (без назофа-
ринкс):

1. Цисплатин+флуороурацил +/- цетуксимаб през 3 
седмици цисплатин – 100 mg/m² в ден 1; 5-флуороура-
цил – 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; повтор-
но облъчване +/- ХТ.

Лечение на назофарингеални карциноми:

1. Неоадювантна химиотерапия: в стадий ІІІ и ІV А, 
В се провежда съчетано химио-лъчелечение (циспла-
тин-базирани схеми).
2. Адювантна химиотерапия: след радикално опера-
тивно лечение; след проведено дефинитивно лъчеле-
чение 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 пре-
дходните стадии на заболяването;
II линия – системна терапия при метастатично заболя-
ване +/- локален рецидив;
Имунотерапия:
1. Nivolumab – 3 mg/kg I.V., през 14 дни (при прогресия 
след повече от 6 месеца след последна доза на плати-
на-базирана терапия).
2. Pembrolizumab – 200 mg I.V. през 21 дни (при въз-
растни, чиито тумори експресират PD-L1 с ≥ 50% TPS 
и прогресират по време на или след платина-базирана 
химиотерапия).
Продължава до прогресия или неприемлива токсич-
ност.
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 ефектив-
ността на лечението и качеството на живот на паци-
ента.
Генна терапия. Генната терапия е целева форма на 
лечение, при която се използва биологична манипула-
ция 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 пър-
вичния тумор, повечето неоплазми в тази група за 
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Р. България отговарят на критериите на СЗО за ред-
ки 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 мултидис-
циплинарен екип, включващ основно хирург, лъчете-
рапевт, 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 комбина-
ция от двата метода. Те осигуряват обща 5-годишна 
преживяемост от около 50-55% средно, като на двата 
края са различни локализации – при назофарингеал-
ния карцином 5 г., ОП е 75%-85%, докато при карци-
ном на хипофаринкса тя рядко надминава 15%. Ука-
заната горе 5-годишна преживяемост означава, че при 
приблизително половината от болните се очаква про-
гресия на болестта с рецидив или метастазиране.

Място на лъчелечението

Лъчелечението по радикална програма може да бъде 
дефинитивно, когато се прилага като основен лече-
бен 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, съот-
ветно, 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 възмож-
но 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 ди-
семинация на заболяването, следва да се облъчи с доза 
54-56 Gy ОД. Освен конвенционалното фракционира-
не 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 ма-
лък брой онкологични центрове.

В съвремието се препоръчва прилагането на модули-
рано по интензитет лъчелечение (МИЛЛ), което дава 
възможност за щадене на критичните органи в облас-
тта, а в мишенните обеми се реализира терапетичната 
доза в пълнота. При дефинитивно ЛЛ или следопера-
тивно, но с данни за нерадикална операция, се препо-
ръчва прилагането на техника за симултантен сюрдо-
заж (SIB, simultaneously integrated boost), при която 
видимата туморна тъкан се облъчва с по-висока днев-
на фракция (обичайно м/у 2,12  и 2,3 Gy), т.е. се реа-

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 аеро-
дигестивен 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 мяр-
ка срещу малнутрицията и влошения водно-електро-
литен 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 медика-
менти значимо удължават преживяемостта с подобре-
но 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 мо-
мента 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 лъче-
лечение, 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, ксерос-
томия, дисфагия и загуба на окосмяване. Рядко се на-
блюдава намаляване на слуха. Дентален преглед с евен-
туално 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 получа-
ват 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. Де-
токсикиращи средства като амифостин и пилокарпин не 
показват устойчива способност за намаляване на ксеро-
томията. 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 фарин-
геалната 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 при-
лага с намерението за запазване на орган, когато хи-
рургична 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 паци-
ент, който не е медицински подходящ за операция или 



85

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

и ДНК възстановяване. Тази стратегия за лечение е 
подкрепена от наблюдението, че някои химиотерапев-
тични 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 лекар-
ство при голям брой рандомизирани изпитвания, има 
предимството да не причинява мукозит като токсичност; 
въпреки че като ускорител на лъчелечението, той по-
вишава 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

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

Рандомизираните клинични изпитания и метаанали-
зът сочат, че за локално авансирал сквамозен клетъ-
чен карцином на глава и шия, конкомитантна хими-
олъчетерапия (с цисплатин) осигурява малко, но ва-
жно предимство в преживяемостта с около 8% за 5 го-
дини, в сравнение с приложена само лъчетерапия. U.S. 
Intergroup сравни конкомитантно прилагане на циспла-
тин и лъчетерапия със сплит терапия, редуваща лъчелече-
ние 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 циспла-
тин и 5-FU, последван от лъчелечение, от една стра-
на, и едновременно прилагане на цисплатин и 5-FU с 
лъчелечение при пациенти с нерезектабилен рак на 
главата и шията, показват подобни нива на преживяе-
мост, но подобрен локорегионален контрол на конко-
митантната терапия. Предоставени са резюмирани ре-
зултати от пациенти с II до IV стадий резектабилен рак, 
като се сравнява таксан-базиран троен неоадювантен 
курс на лечение, последван от лъчетерапия и конкоми-
тантен 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 про-
учване не показва разлика в тригодишната преживяемост, 

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 химиоте-
рапия, показват по-добра преживяемост, свободна от 
болест, но подобна цялостна преживяемост за неоадю-
вантната терапия. Впоследствие може да се обмисли 
конкоминантна платина-базирана химио-лъчетера-
пия 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 резул-
тати, както и курсовете на лечение, съдържащи 5-FU 
и хидроксиуреа с конкомитантна лъчетерапия по два 
пъти дневно, като и химиотерапията, и лъчелечение-
то се прилагат едновременно всяка втора седмица. 
Агенти, инхибиращи EGFR сигнализацията, са оценени 
като ускорители на лъчението при сквамозен рак на гла-
вата 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 пре-
живяемост след лъчетерапията. Установено е, че EGFR 
инхибиторно-моноклонално антитяло цетуксимаб дава 
по-добри резултати и преживяемост от тази след при-
лагане на самостоятелно лъчелечение, въпреки че над 
50% от участниците в проучването са с орофарингеа-
лен 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 метас-
тази в терапията с цетуксимаб. Продължават клинич-
ните проучвания с комбинации от EGFR инхибитори, 
с лъчелечение и със стандартни химиотерапевтични 
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агенти. Предварителните доклади за RTOG 0522 не по-
казват подобряване в свободния от прогресия период 
и общата преживяемост, в допълнение от цетуксимаб 
към стандартно цисплатин-базирано химио-лъчелече-
ние, 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 нукле-
арния 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, квина-
крин (NF-κB, p53) и STAT примка, показват ограничена 
активност.

Следоперативна/адювантна терапия

Решението да се приложи адювантна лъчетерапия или хи-
мио-лъчетерапия обикновено е в зависимост от хистоло-
гичния резултат. Когато операцията е основният метод на 
лечение, следоперативната лъчетерапия или химио-лъче-
терапия се предпочита в следоперативния период.

Адювантен, съпътстващ циспластинов режим, и лъ-
чение при пациенти с висок риск от рецидив след опе-
ративна интервенция се изследва както в Европа, така 
и в САЩ. И при двете изследвания се установява пре-
димство в локорегионалния контрол и свободната от 
заболяване преживяемост при пациенти, които се тре-
тират 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 из-
следване не се наблюдава. Както първоначалният анализ, 
така и последвалият вторичен анализ на събраните данни 
от двете изследвания показват, че предимствата са особе-
но 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 съ-
пътстваща циспластин-базирана химио-лъчетерапия. От 
друга страна самостоятелното прилагане на лъчелече-
ние 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 инва-
зия, 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, послед-
вана от лъчетерапия

Предимствата на индуктивната (неоадювантна) химиоте-
рапия включват редукция на туморния обем, което по-
тенциално позволява по-ефективен контрол при хирур-
гична интервенция или лъчетерапия, както и запазване 
на органа, макар и с цената на повишена токсичност, 
финансов ресурс и продължителност на лечението. 

Индукционната химиотерапия също така се използва 
експериментално като предиктивен индикатор на пол-
зата от химио-лъчетерапията – повлиялите се пациенти 
получават окончателна химио-лъчетерапия, а неповлия-
лите 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, последва-
на от лъчетерапия, не показва намаляване на цялостното 
ниво на преживяемост, а запазването на ларинкса е по-
стигнато при две трети от преживелите пациенти, под-
ложени на химио-лъчетерапия. Последваща хирургична 
намеса е била приложена при една трета от пациентите 
с рак на ларинкса, лекувани с химио-лъчетерапия, пора-
ди което е необходимо редовно следене, за да се прецени 
дали се налага операция. При рак на ларинкса съпътства-
щата терапия с цисплатин и лъчелечение показва по-до-
бър локален контрол и запазване на органа, но не подо-
брява 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 индук-
ционна терапия преди лъчелечение или преди конко-
митантна 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 месе-
ца за пациенти, поставени на химиотерапия с циспла-
тин, 5-FU и таксан в сравнение с цисплатин и 5-FU че-
тири курса преди самостоятелна лъчетерапия. Второ 
проучване използва цисплатин и 5-FU с или без пакли-
таксел 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 по-
казва 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 хими-
отерапия 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 лъ-
четерапия, може да се приеме за разумна стратегия на ле-
чение, особено при пациенти с нерезектабилен рак, аван-
сирало лимфогенно и добро общо състояние. Предва-
рителни (откъслечни) доклади (посочени по-горе) за 
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проучвания, рандомизиращи резектабилни пациенти 
в напреднал стадий със съпътстваща химио-лъчете-
рапия, с или без индукционна химиотерапия, все още 
не са показали предимства при преживяемостта, въпре-
ки че изглежда демонстрират предимство по отношение 
на свободния от заболяване период при неоадювантната 
терапия.

Вторично облъчване

Вторично облъчване без или с химиотерапия е изслед-
вано при пациенти с рецидив. Вторично облъчване 
обикновено се проучва при избрани пациенти с отно-
сително 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. Общи-
те дози за гръбначния стълб и продълговатия мозък 
обикновено са от първостепенна важност. Интервали-
те между курсовете на лъчелечение също е важно за 
минимизиране на токсичностите, като повечето про-
учвания се базират на минимален интервал от 6 ме-
сеца. За рецидивните зони мултидисциплинарната те-
рапия остава важна, тъй като вторичното облъчване е 
било преценено като благоприятно, когато е предоста-
вено 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-лъче-
терапия, изискват редовно клинично наблюдение и 
подходяща болница, за да се избегнат тежки или фа-
тални 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 оцен-
ка на нуждата от перкутантна система за ентерално хра-
нене. Подобни системи са подходящи за пациенти, кои-
то 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 конкоми-
тантна химио-лъчетерапия.

Хидратация. Комбинираната химио-лъчетерапия 
води до увеличена загуба на течности, особено при ос-
тър 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 па-
циентът не може да преглъща или изгуби 10% от телес-
ното си тегло, се препоръчва асистирано хранене, на-
пример чрез перкутантна система за ентерално хране-
не. 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 упо-
треба на опиат с кратко действие, плюс течен опиат с 
кратко действие за контрол на болката.

Хипомагнеземия. Често срещана при високи дози пла-
тинени препарати, като се лекува с орално или интра-
венозно възстановяване.

Хипотиреоидизъм. До 50% от пациентите може да по-
кажат повишени нива на тироидния стимулиращ хор-
мон (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 предписва-
на 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 те-
рапия следва да се предпише профилактично овлаж-
нител. 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 рецеп-
тор на растежния фактор EGFR. Инфузия на тези аген-
ти следва да се прилага само когато са налични подхо-
дящо оборудване за спешни случаи и обучен персонал.

Лечение на последващи токсичности

При малка част от пациентите се наблюдават затруд-
нения в преглъщането в продължение на няколко го-
дини или постоянно със съпътстващ риск от аспира-
ция 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 непред-
видено 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 холинергич-
ни рецептори. Също така има все повече данни за бла-
гоприятното въздействие на методи като транскутанна 
електрическа нервна стимулация (ALTENS) при палиа-
цията на ксеростомия.

Зъбен кариес. Повишен риск от развитие на зъбен кариес 
съпътства всяка промяна в потока и състава на слюн-
ката. 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 флуори-
дни ванички. Безкомпромисната устна хигиена може 
да намали вероятността от други последващи ефекти 
като остеорадионекроза (ORN).

Остеорадионекроза. Eкспозицията на кости при лъчете-
рапия може да доведе до прогресивна остеорадионекро-
за (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 заздравя-
ване преди терапия (минимум 2 седмици). Ако се стиг-
не до развитие на ORN, пациенти с некротизирала кост 
следва да бъдат насочени към специалист по орална и 
лицевочелюстна хирургия за секвестректомия. Чрез по-
сявка се установява сензитивността към антибиотична 
терапия. Секвестректомия, съчетана с дългосрочно при-
ложение 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 меки-
те 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 междуна-
родни единици дневно) и пентоксифилин (400 mg BID) 
повлиява положително симптомите на фиброза, може 
да резултира до известна степен в регресия на фиброза-
та 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 глава-
та и шията или при нерезектабилен рак при пациенти, 
които не могат да бъдат подложени на комбинирана те-
рапия. Средната преживяемост на пациенти с локален 
рецидив или дисеминирано заболяване е 6 до 9 месе-
ца, 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 химиотера-
пия до голяма степен зависи от това дали химиотерапия-
та е използвана като част от лечението или за палиация, 

както и от цялостното здравословно и общо състояние 
на пациента. Комбинираната химиотерапия носи по-ви-
соко ниво на отговор, но има по-висока токсичност в 
сравнение с единични агенти. Общи химиотерапевтич-
ни агенти, използвани за рак на главата и шията, включ-
ват 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, ви-
норелбин и други, като нивото на отговор е 10 до 25%, 
със средна преживяемост от 4 до 7 месеца при неран-
домизирани клинични проучвания. Преди използване-
то 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 моноте-
рапия, въпреки че повишаването на преживяемостта 
при комбинациите, в сравнение със самостоятелните 
лекарства, не е толкова ясна. Що се отнася до метаста-
тичния процес, комбинацията от цисплатин и инфу-
зионен 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 реци-
див или метастатичен сквамозен рак на главата и шия-
та, 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 прила-
га 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 Аген-
цията за контрол на храните и лекарствата (FDA) за упо-
треба, комбинирана със съдържаща платина химиоте-
рапия 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.
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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, пов-
ръщане, 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 наруше-
ния, 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, дехидрата-
ция, загуба на слуха, невротоксичност, едем, синдром ръ-
ка-крак, диария

Проследяване

Курсът на лечение при пациенти с рак на главата и ши-
ята трябва да бъде последван от обстоен преглед на гла-
вата 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 месе-
ца след петата година. Образни изследвания следва да 
се правят приблизително през 10 до 12 седмици след 
завършване на лъчетерапията (ако е назначена), а по-
сле 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 на-
зофарингеални тумори, които са били лекувани с лъ-
четерапия, 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 пър-
вичен 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 реци-
диви, 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 облас-
тта на главата и шията и заедно с устните оформя кли-
нично поле, което най-често бива атакувано от зло-
качествени 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 уст-
ната 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 устна-
та кухина и орофаринкса бяха разглеждани като една 
обща зона. В IV издание на класификацията на тумо-
рите 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 изключи-
телно разнородни по своя характер епителни, одон-
тогенни, мезенхимни, смесени епително-мезенхимни, 
гигантоклетъчни и хематолимфоидни доброкачестве-
ни 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 съществе-
ни промени в описанието на самите орални тумори, 
като особено впечатление прави драстичното редуци-
ране на подсекцията за тумори от тъкани на слюнни 
жлези, в която от 19 хистологичните единици са нама-
лени 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 хематолифо-
идни 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 секция-
та за орални премалигнени лезии, като успоредно с ут-
върдената 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 тумо-
ри на устната кухина, включваща различните метаста-
тични процеси в областта.

Епидемиология

Страните в Европа с най-много случаи на рак на устата 
са Унгария, Словакия, Словения и Франция, а средно-
то ниво на заболеваемост е около 3.5/100 000, според 
RARECAREnet, на базата на 94 европейски ракови ре-
гистъра. 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% анга-
жират долната устна, 7% – горната устна и 3% – орал-
ната комисура. Лабиалните карциноми представляват 
особен субтип орални малигнени лезии, имащи подо-
бие с карциномите на кожата, вкл. по отношението на 
развитие не само на спиноцелуларни, но и на базоце-
луларни карциноми.

Същевременно оралният карцином е най-разпростра-
неният вид рак в Югоизточна Азия и съставлява око-
ло 25% от всички новодиагностицирани случаи. Това е 
тясно свързано не само с пушене или злоупотреба с ал-
кохол, 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, Пакис-
тан, 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;

Ектомезенхимен хондромиксоиден тумор.

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

• Орален мукозен меланом

• Тумори от слюнчени жлези:

Мукоепидермоиден карцином;
Плеоморфен аденом.

•  Хематолимфоидни тумори:

CD30+ Т-клетъчно лимфопролиферативно наруше-
ние;
Плазмобластичен лимфом;
Лангерхансова хистиоцитоза;
Екстрамедуларен миелоиден сарком.

• Устната кухина (УК) е много достъпна зонa за из-
следване от лекаря и не бива да бъде пропускана в хода 
на общия преглед.

• 90 % от рака на устната кухина се заема от спиноцелу-
ларните (плоскоклетъчни) карциноми (СЦК), разви-
ващи се от оралната лигавица. Те са едни от най-агре-
сивните 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 за-
дължителен (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. Комбина-
цията от пушене и злоупотреба с алкохол е най-смър-
тоносна 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 пре-
комерното излагане на слънчева светлина и кумула-
тивната погълната доза ултравиолетови лъчи през жи-
вота. 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 



91

не de novo, а на базата на премалигнени лезии или пла-
ки – с бял цвят (левкоплакия – 1-2 % риск от малиг-
нена 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 глава-
та и шията (напр. назофаринкс), хирургията е водещ 
метод за лечение на злокачествените процеси в облас-
тта 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.

• 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 ин-
вазия от 4 мм, рискът за окултни или проявени метас-
тази е над 20% и се увеличава прогресивно с дълбочи-
ната на инвазия.

• При неблагоприятни характеристики на туморната 
биология, като дискохезивен (разпръснат) фронт на 
инвазия, периневрална или лимфоваскуларна кар-
циномна инвазия, ангажирани резекционни грани-
ци, 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.

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

Фиг. 4. Спиноцелуларен карцином на езика

 

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

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

Фиг. 7. Ранен СЦК на фона на актиничен хейлит

Фиг. 8. Орален лихен планус на езика в ляво
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Фиг. 9. Микроваскуларна реконструкция на езика за 
пълно възстановяване на обема му

Диагностициране и стадиране на рака на устната ку-
хина

Туморите в устната кухина се представят клинично 
под формата на незарастващи язви или плътни (много 
рядко кистични или флуктуиращи) екзофитни или ен-
дофитни 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 

– https://arpa.2018-0411-sa.pdf и Nodal Excisions and 
Neck Dissection Specimens for Head & Neck Tumours 
Histopathology Reporting Guide9 – https://arpa.2018-
0421-sa.pdf, на Организацията за международно съ-
трудничество за описание на рака (Th e International 
Collaboration on Cancer Reporting).

При убедителни клинични данни за раково образува-
ние в устната кухина е препоръчително да се пристъпи 
първоначално към осъществяване на образните из-
следвания и веднага след това към вземане на биопси-
чен материал, с оглед избягването на артефакти при 
изобразяването на туморния процес и важността на 
изследване на цялостната му големина, разпростране-
ние и характеристика, отношението му към съседните 
структури, дълбочината на инвазия и т.н.

Карциномите на УК се изобразяват в крос-секционни 
компютърно-томографски (КТ) или магнитно-резо-
нансни (ЯМР) изследвания (често и двете симултант-
но), като едномоментното КТ изследване е препоръчи-
телно да обхване, освен цялостно главата и шията, и 
гръдния кош, за да се изключи далечен метастатичен 
процес в най-честата локализация или парехнимно бе-
лодробно заболяване, което може да повлияе курабил-
ността. 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 стади-
ране би могло да се подкрепи само от ехография на 
шията, поради по-ниския риск от метастатично раз-
пространение.

Цялостното стадиране на оралните карциноми след-
ва 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 ал-
веоларен 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 разпростра-
нение (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 резиду-
ален 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 твърде-
ние 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 запаз-
ване 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 ле-
карствено 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 пости-
гане 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 лъ-
четерапия.

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 дисек-
ция 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 тумо-
ра с видим триизмерен хирургичен борд от минимум 1 см, целящ да постигне микроскопско отстояние от пери-
ферията 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 елек-
тивни (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 кар-
цином 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 редов-
ни 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 лъчетера-
пия, радикалната хирургия се приема за най-вероят-
ната възможност за дългосрочен контрол на заболява-
нето и се определя като „спасителна“ (salvage surgery).

Относно нова поява на заболяването се прилага след-
ната терминология:

 - персистенция на заболяването – наличие на резидуа-
лен микро- (R1) или макроскопски (R2) тумор в зоната 
на първичната локализация (локална персистенция), 
регионалните лимфни и извънлимфни структури (ре-
гионална персистенция), комбинацията от двете (ло-
корегионална персистенция) или в отдалечени струк-
тури (дистантна персистенция), до първите 6 месеца 
след приключване на лечението;

- рецидив на заболяването – новоустановен плоско-
клетъчен карцином в зоната или гранично на първич-
ната локализация (локален рецидив), регионалните 
лимфни и извънлимфни структури (регионален реци-
див), комбинацията от двете (локорегионален реци-
див) или в отдалечени структури (дистантен рецидив), 
повече от 6 месеца след приключване на лечението;

- понякога съществуват клинични трудности по от-
ношение на диференциацията между персистенция 
на заболяването и появата на локални или локореги-
онални синхронни втори първични карциноми, както 
и между рецидив на заболяването и появата на вто-
ри първични локални и локорегионални метахронни 
карциноми, както и при някои дистантни (напр. бе-
лодробни) персистенции/рецидиви и изолирани пър-
вични карциноми на съответния орган.

Пациентите с персистиращи или рецидивни карци-
номи след лечение би трябвало отново да се стадират 
изцяло и преценят от страна на лекуващия екип и он-
кологичната комисия по отношение на възможност-
ите за радикално лечение под формата на хирургия, 
лъчетерапия и комбинацията между тях, както и от-
носно необходимостта от медикаментозна онкологич-
на терапия.

Шийните метастази при оралните карциноми са като 
цяло с най-голяма прогностична стойност по отноше-
ние на преживяемостта (сравни с TNM системата), а 
наличието на екстракапсулно туморно разпростране-
ние е най-сериозният прогностичен маркер за бъдеща 
поява на рецидиви. Различни проучвания сочват, че 
средната аритметична стойност за появата на реци-
дивно заболяване се изчислява на 7.5 месеца, а 85% от 
заболяванията се развиват в първите 2 години след ле-
чението. 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 екстракап-
сулно развитие), проявяват не само характерните по-
следствия 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 по-
стоперативни усложнения. Това обяснява и високите 
нива на хирургични усложнения, описани при подоб-
ни пациенти, както и често срещаните откази за спа-
сителна 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 годи-
на 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 забо-
ляванията 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 годи-
ните след 2000 г.

И докато по отношение на стойността на различните 
етиологични фактори при оралния и орофарингеал-
ния 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 орал-
ния, 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 хи-
рургичното лечение на общоувредени пациенти и въ-
веждането на съвременни реконструктивни оператив-
ни техники, даващи възможност за възстановяване на 
обширни тъканни дефекти с най-различен състав и 
големина.

При клинично решение за радикално хирургично ле-
чение на рецидивни карциноми, след изчерпани въз-
можности 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 реци-
дивните карциноми налагат радикално отстраняване 
на тъканите по хода на периферните клонове на череп-
но-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 възстановя-
ване е намален и локалните тъкани са често непълно-
ценни за директно покриване на дефектите, което се 
проявява с повишен риск за следоперативни тъканни 
дехисценции.

Доц. Николай Янев – Клиника, ръководител на кли-
ника по Лицевочелюстна хирургия „УМБАСМ“ 
Н. И. Пирогов“ представя клинична серия от пациен-
ти с рецидивни орални малигнени процеси, лекувани 
със „спасителна“ хирургия и регионални или микро-
съдови васкуларизирани реконструктивни техники:

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. 10. Интраорално представяне

Фиг. 11. Лицев изглед каудокраниално

Фиг. 12. Индивидуален планиращ 3Д модел

Фиг. 13. Обем на резекцията

Фиг. 14. Фиксиране на реконструктивна пластина
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Фиг. 15. Реконструкция с регионално ламбо

Фиг. 16. Ориентиране на оперативния препарат

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

Клиничен случай – 2

72 г. мъж, с рецидивен карцином на езика, инфилтри-
ращ на широк фронт и преминаващ срединната ли-
ния. Опериран 4 години по-рано в обем – частична ре-
зекция на езика в ляво, двустранна селективна шийна 
дисекция, с последваща следоперативна лъчетерапия 
в пълен обем.

 

Фиг. 18. Интраорално представяне

Фиг. 19. Пострезекционен дефект – резекция на це-
лия орален език с част от корена в ляво

Фиг. 20. Плануване на регионално пекторално ми-
окутанно ламбо
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Фиг.21. Подготвеното и отделено васкуларизирано 
пекторално ламбо за цялостна реконструкция на 
езика

Фиг. 22. Възстановяване на трансмандибуларния 
костен достъп

Фиг. 23. Възстановяване на мекотъканния достъп

Фиг. 24. Реконструкцията на езика

Фиг. 25. Реконстукция на езика при функция спокой-
но състояние

Клиничен случай – 3

62 г. мъж, с рецидивен мандибуларен хондросарком, 3 
години след дефинитивна лъчетерапия, представящ се 
с прогресираща кахексия и рецидивно, трудно овладя-
ващо се кървене, налагащо периодични хемотрансфу-
зии.

Хирургично планиран с триизмерна виртуална симу-
лация. Радикално резециран и реконструиран с помо-
щта на мултисегментна фибуларна остеомиокутанна 
микроваскуларна свободна пластика за интраорална 
реконструкция, в комбинация с екстраорална регио-
нална миокутанна реконструкция.
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Фиг. 26. Лицев изглед в анфас

Фиг. 27. Интраорален изглед

Фиг. 28. Виртуално планиране на резекцията

Фиг. 29. Виртуално планиране на реконструкцията

      

Фиг. 30. Виртуално планиране на реконструкцията 
– латерален изглед

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

Фиг. 33. Резекционен препарат

Фиг. 34. Оперативен дефект  

Фиг. 35. Фибуларна остео-миокутанна рекострук-
ция план

Фиг. 36. Фибуларно ламбо
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Фиг. 37. Делтопекторална регионална реконструкция

Фиг. 38. Микросъдово анастомозиране

Фиг. 39. Постоперативен изглед интраорално

Фиг. 40. Постоперативен Изглед

Клиничен случай – 4

50 г. жена, с персистиращ аденоплоскоклетъчен кар-
цином в дисталните отдели на УК вдясно, опериран 
неколкократно в предходните 2 години. Лекувана от 
нас с радикална резекция, шийна дисекция и рекон-
струкция на дефекта със свободно фасциокутанно ра-
диално ламбо.

Фиг. 41. Интраорален изглед – клин. случай 4

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

Фиг. 44. Съдова система на радиалното ламбо

Фиг. 45. Възстановяване на радиална донорна зона

Фиг. 46. Адаптация на радиалното ламбо за възста-
новяване на дисталната част на УК вдясно

Фиг. 47. Следоперативен изглед на УК
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Назофаринкс

Епидемиологията, анамнезата, най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на възлите и прогнозите за назофа-
рингеален рак са показани на Таблица 8.

Таблица 8. Епидемиологията, анамнезата, най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на възлите и про-
гноза 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 раз-
пространение, 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 кухи-
на и парана-
зални 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, включ-
ване на краниални нерви

60% клинично по-
зитивни 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 Афри-
ка, Югоизточна Азия, Китай и далечното северно по-
лукълбо. EBV се свързва пряко с назофарингеален кар-
цином. Тази връзка е демонстрирана от серологични 
проучвания и от детекция на вирусния геном в тумор-
ните 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 обил-
ни лимфоиди инфилтрати, които придружават малиг-
нантните епителни клетки.

Най-честата първоначална изява е образувание на 
шията. Други признаци и симптоми са свързани с ту-
морния растеж, с компресия или инфилтрация на съсед-
ни органи. Това включва сериозен среден отит, назална 
обструкция, шум в ушите, болка и засягане на един или 
няколко краниални нерви.

Назофарингеалният карцином има висок метастати-
чен потенциал към регионални възли и отдалечени ло-
кации. WHO тип I има най-висока предразположеност 
за неконтролиран локален туморен растеж и най-ниска 
предразположеност към метастатично разпростране-
ние (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-мал-
ка 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 неконтролира-
ни първични тумори и метастази във възлите.

Стадирането на назофарингеалния карциом се различа-
ва от другите видове рак на главата и шията, особено по 
отношение стадирането на възлите. За повече подроб-
ности, вижте AJCC Cancer Staging Manual. Стадий I е 
лимф-негативно заболяване, затворено в назофаринкса. 
В стадий II туморът се разпростира до парафарингеална-
та област с или без унилатерални лимфни възли с размер 
6 см или по-малки. Болестта се счита за локално аван-
сирала (стадий III и IV), когато туморът се разпростира от-
въд парафарингеалната област и включва други структури 
(кости, очна ябълка, краниални нерви, интракраниал-
на област) или когато са засегнати билатерални или дру-
ги супраклавикурални лимфни възли.
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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 заболя-
вания

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

Допълнителни EBV; Туморен обем; 
Локализация на метаста-
зите

LDH Оптимизация на дозното 
разпределение, 
фракционирането и 
лекарствената терапия

С обещаващо значение Биомаркери;
Генни сигнатури

Напредък в 
диагностичните и 
терапевтични възможности

В последните 10 години е постигнат напредък в раз-
бирането на молекулярния профил на назофарин-
геалния рак. При голяма част от болните той е EBV 
асоцииран и показва мутации в NF-kB пътя. Налице 
са съобщения за прогностична стойност на определе-
ни 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 & Th erapy, 21:2, 
139-146, DOI: 10.1080/15384047.2019.1670521), като 
проучванията в тази област дават възможности за 
ваксинално лечение и таргетни медикаменти/имуно-
терапия (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 анато-
мични съображения и невъзможност за радикалност 
в зоната. Редки са случаите на ограничено разпростра-
нение (Т1-Т2) – локалната резекция е възможна при 
отказ от прилагане на лъчелечение. При по-авансира-
ло разпространение изключително рядко може да се 
предприеме циторедуктивна операция, която обаче 
следва да бъде подробно съгласувана вътре в мулти-
дисциплинарен терапевтичен екип – поради риска от 
ятрогенна морбидност, която да възпрепятства или 
отложи навременното лечение. Поради това и хирур-
гията е запазена като средство на избор при малки ло-
кализирани персистенции и рецидиви.

Принципно, за адекватно провеждане на терапия, при 
липса на данни за далечно метастазиране, е необходи-
мо 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 

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 стандарт-
на грижа за рак в стадий I. Все пак при рак в стадий 
II скорошно рандомизирано проучване показва, че съ-
пътстващо седмично приложение на цисплатин (30 до 
40 mg/m²), прибавено към лъчетерапията, се отразява 
положително на цялостната преживяемост в сравне-
ние 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 (радиохи-
рургия, брахитерапия или конвенционално) за облас-
тта на туморното разпространение (което е възможно 
при дозов толеранс в критични органи и в центрове с 
достатъчно голям опит). Приложението на самостоя-
телно лекарствено лечение е индицирано: 1) при ло-
кално авансирал процес с голям туморен обем – като 
индукционно (неоадювантно, предварително); 2) при 
изчерпване на възможностите на лъчелечението и хи-
рургията, като има за задача подобряване на преживя-
емостта и контрол на симптоматиката.

Лъчелечението е радикален метод при това заболяване 
и е самостоятелно при болни в I и II стадий и лъче-хи-
миолечение (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-годиш-
ните ОП и СЗП (46% vs 78%, съответно 24 vs. 69%). 
Постепенно все повече данни се натрупват и през 
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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-химиолече-
ние 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 ви-
димия туморен обем и облъчване на регионалния 
шийно-надключичен лимфен басейн съгласно риска 
за разпространение Може да се прилага и хиперфрак-
ционирано лъче(химио)лечение – облъчване двукрат-
но дневно с интервал от минимум 6 часа и доза 1,2 Gy 
за фракция.

В определени случаи лечението започва с прилага-
нето на медикаментозно лечение, което цели редук-
ция 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 годи-
на, Аnne WM) – има тенденция за навлизане на такава 
тактика при стандартното лечение на локално аванси-
ралия назофарингеален карцином.

Тук следва да се споменат и болните с плоскоклетъчна 
метастаза на шията от НПО, при които хистологично-
то изследване след in situ хибридизация показва EBV+ 
болест (т.е. Т0N+M0). В настоящия момент такива бо-
лни се разглеждат като пациенти с неизявено първич-
но огнище на заболяването в епифаринкса и ранни ме-
тастази в шийните лимфни възли. Те следва да се леку-
ват по същите принципи, както болните с видим кар-
цином на епифаринкса. Проследяването на EBV ДНК 
титри в кръвта на пациенти, с доказан епифарингеа-
лен карцином и предлечебно повишени такива, може 
да се показват за мониторинг на болестта насочване 
на терапията. Редица проучвания показват, че перси-
стирането на повишени титри след повече от седмица 
след приключване на радикалното лъче-химиолече-
ние 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 облъч-
ване, 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 стан-
дартно лечение на локално авансирал неместастазирал 
(стадий III и IV) назофарингеален рак в САЩ. Други ле-
карства, 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 карци-
номи на орофаринкса първичните епителни неоплаз-
ми, произлизащи и с разпространение в задната 1/3 на 
езика и основата му, валекулите, езичната повърхност 
на епиглотиса, тонзилата, тонзиларната ямка и тонзи-
ларните 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 различ-
ни степени на диференциация, но по-рядко сe откри-
ват също лимфоми, аденокарциноми и др. Наличната 
етио-патогенетичната връзка между HPV инфекция-
та 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 – отчетли-
во все по-голяма е заболеваемостта при млади хора и 
непушачи. Подтипът HPV16 е най-често срещания и 
засяга 90% от туморите. Другите високорискови под-
типове  са 31, 33 и 18. Тютюнопушенето все още е ри-
сков 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, Chatfi eld M, et al. , Int 

J Cancer. 2013;132(12):2748–54), (Distinct risk factor 
profi les 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 тю-
тюнопушенето се отразява и на прогнозата – отчетли-
во 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 орофа-
рингеални неоплазми показват значително по-добра 
прогноза в сравнение с HPV-негативните. 5-годиш-
ната ОП дори при болните с локално авансирала бо-
лест при HPV(+) карцином достига 75–85%, сравнено 
с аналогични по стадий HPV (-) заболявания, къде-
то е приблизително 55-65%. Множество проучвания 
систематично доказват тази разлика. Към момента 
сурогатният маркер за HPV+ индуциран орофарин-
геален карцином e имунохистохимичното доказване 
на свъхекспресия на р16 протеин в туморната тъкан. 
Налице са обаче данни, че до 20% от р16-позитивни-
те 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 катего-
рия; N категория

Тютюнопушене (особено по 
време на лъчелечение); 
Пърформънс статус

Качество на лечението 
(адекватно стадиране, 
експертиза на мултидисциплинар-
ния екип)

Допълнителни Брой ангажирани л. 
възли; ниво на метас-
татичните 
л. възли; туморен 
обем; хипоксия

Съпътстващи заболявания; 
Възраст

Възможност за 
оптимално лъчелечение (доза; вре-
ме, 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 карци-
ном – тук, в сравнение с предишната версия, отпадат 
Tis (приема се за индолентен) и T4b (разделянето с Т4а 
няма прогностична стойност и кривите на преживяе-
мост 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;

ТО – няма доказателства за първичен тумор;
Т1 – тумор 2 см или по-малко в най-големия си диа-
метър;
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 повърх-
ност на епиглотиса;
Т4 – авансирало заболяване, инфилтриращо други ор-
гани: ларинкс, мускули на езика, дъвкателна мускула-
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тура, твърдо небце, мандибула, магистрални съдове и 
т.н.

N критерий:
NX – регионалните лимфни възли не могат да се оце-
нят;
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 метас-
татичните 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 карци-
ном – 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 диа-
метър;
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 диаме-
тър;
Т4а – тумор нахлул в съседни структури – мускули на 
езика, и/или ларинкс, твърдо небце, мандибула, които 
са резектабилни;
Т4b – тумор, инвазиращ страничния птеригоиден мус-
кул, фоса птеригоидея, страничната стена на назофа-
ринкса, базата на черепа или прорастващ около каро-
тидната 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 въ-
зел по-голяма от 3 см, но не повече от 6 см в най-голе-
мия 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 раз-
пространение.

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

IV B стадий

IV C 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
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Лъчелечение

Ранните ретроспективни анализи на серии болни по-
кават, че самостоятелното лъчелечение е лечебен ме-
тод, ефективен колкото хирургията при начални оро-
фарингеални 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-хи-
миолечение (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 пуб-
ликувани резултатите на рандомизираното GORTEC 
94-01 проучване, според което добавянето на ХТ симу-
лтантно с дефинитивно лъчелечение води до значимо 
покачване на 5 г. – ОП със 7%, на СЗП с 12% и на ло-
калния 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-ба-
зирана терапия през 2006 г. са публикувани резулта-
тите на Bonner и съавтори за симултантно лечение с 
cetuximab (хуманизирано моноклонално антитяло), 

като приложението на медикамента води до повиша-
ване на 5 г. – ОП от 36% на 46% (в сравнение със са-
мостоятелното лъчелечение). Най-големият наличен 
до момента метаанализ за прилагането на лъче-хими-
олечението при авансирали плоскоклетъчни карци-
номи е публикуван през 2009 г. и обхваща данните на 
93 проучвания, като докладва значима полза от симу-
лтантното 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 signifi cance 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, свобо-
ден 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 проуч-
вания, 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 лъче-
лечението, изразяваща се в намаляване на общата ОД, 
като с това се цели същия лечебен ефект (Mirghani;). 
Към момента обаче (2020 г.) препоръките за лъче(хи-
мио)лечение при плоскоклетъчен HPV(+) карцином 
не са променени – т.е. HPV статуса на пациент с оро-
фарингеален карцином е само прогностичен показател 
и отклоняването от утвърдените терапевтични режи-
ми на лъчелечение не е допустимо, освен в клинични 
проучвания.

Карцином на хипофаринкса

Хипофаринксът е естествено протежение на мезофа-
ринкса в посока към хранопровода. Условно обхваща 
храносмилателната тръба от нивото на хиоидната кост 
до долния край на крикоидния хрущял. Във физиоло-
гично състояние стените му са прилепени дорзовен-
трално, като пред него се разполагат ларингеалните 

структури, а назад е превертебралната фасция.Услов-
но 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-езофагеал-
ната зона, или още посткрикоидна област, от нивото 
на аритеноидните хрущяли до долния ръб на крикоид-
ния хрущял – също по предна стена на хипофаринкса 
и 3) задна стена на хипофаринкса. Допълнително ла-
тералната 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 проце-
сите, 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 
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като рано и бързо се разпространяват в регионалния 
лимфен басейн, а не толкова рядко и по хематогенен 
път. Като цяло злокачествените заболявания на хи-
пофаринкса се характеризират с най-ниската степен 
на преживяемост от всички, възникнали в областта на 
главата и шията. По световни данни сумарно за всич-
ки стадии 5 г. ОП достига в повечето държави около 
25-30% и и до 35%-40% при максимално адекватна он-
кологична 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 висо-
ко, е възможно извършване на частична резекция с 
резекция и на ларинкса в различен обем. Когато про-
цесът обхваща значимо предна фарингеална стена T3 
до Т4, но без засягане на задна фарингеална стена и 
с пробив в ретрофарингеалното пространство, е въз-
можно прилагането на ларингофарингектомия и след-
ва лъче(химио)лечение. Съвременните оперативни 
техники на локална лазерна резекция и TORS подо-
бряват резултатите, но се прилагат само в специализи-
рани центрове (Takes). При шийни метастази е инди-
цирана лимфна дисекция.

Лъчелечение

Често обаче карциномите на хипофаринкса са нерезек-
табилни 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 при-
ема на храна се налага предварително извършване на 
трахео- и гастростомия.

Лекарственото лечение е обект на множество проуч-
вания. Към момента е показано като неоадювантно 
(т.е. преди прилагане на радикален лечебен метод) при 
опит за органно съхраняване и необходимост от цито-
редукция поради много голям туморен обем, или като 
част от дефинитивното лъче-химиолечение (води до 
6-8% увеличение в 5 г. ОП). При персистенция или ре-
цидив пациентите подлежат на лъче(химио)лечение, 
ако е извършвана хирургия или спасителна хирургия 
след провеждано облъчване. При изчерпване възмож-
ностите 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 допълне-
ние, някои фактори в хранителния режим и експози-
ция на дървесни стърготини, азбести и никел са дока-
зани етиологични фактори. Съотношението мъже-же-
ни 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 ла-
тиносите и азиатците. Над 95% от видовете рак на ла-

ринкса са сквамозни клетъчни карциноми.

Ракът на ларинкса може да бъде супраглотисен, глоти-
сен и/или субглотисен. Епидемиологията, анамнезата, 
най-често срещаните симптоми, рискът от засягане на 
възлите и прогнозите са изложени в общата част на ту-
морите на глава и шия

Глотисен рак в ранен стадий, който не изисква ларин-
гектомия (T1–T2, N0), обикновено се третира с микро-
ендоскопска операция или лъчетерапия. При T1–2 и 
селектирани T3 супраглотисни карциноми е използ-
вана 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 преепиг-
лотисно пространство, пръстеновиден хрущял или 
хиоидна кост, лимфатично, съдово или перинервално 
разпространение, множество позитивни възли, екс-
тракапсуларно 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 лъ-
челечение 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 за-
пазване на ларинкса е около 66% в сравнение с лече-
ние с операция, последвана от лъчетерапия. Последващо 
рандомизирано проучване във фаза III, със съпътства-
ща 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 локал-
но-регионален контрол в сравнение както с послед-
ващ (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. Пациен-
ти с голям обем T4 (с унищожен ларинкс или масив-
на екстензия на супраглотисен рак към основата на 
езика), при които не е било възможно запазването на 
функцията на ларинкса и преглъщането, без включва-
не на химио-лъчетерапия, традиционно са лекувани с 
операция, последвана от лъчетерапия, а не чрез орга-
носъхраняваща терапия. Напоследък обаче се използ-
ва експериментална хибридна терапия, която включва 
един цикъл неоадювантен цисплатин с цел „химиосе-
лекция“ на пациенти с > 50% туморна редукция за съ-
пътстваща 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 под-
ложени на тотална ларингектомия.
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Рехабилитацията на говора е критично важна за па-
циенти с авансирал рак на ларинкса, които са под-
ложени 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 хи-
рургичен риск, могат да бъдат подложени на дефи-
нитивна 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 раз-
пространение

Съпътстващи заболява-
ния; 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 просле-
дяват 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 висо-
ката експресия на VEGF, е свързана с по-лош резул-
тат 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. 
Th e Journal of Laryngology & Otology, 131(1), 44-50). Те-
първа предстои тези маркери да бъдат проучени и ва-
лидирани 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 инди-
кации при Т4 тумор, R1 и R2 резекции, периневрална 
и съдова инвазия, субглотисно прорастване, множест-
вени 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-

Т2 карциноми на глотиса следва да бъде първият из-
бор поради възможността за излекуване и запазване 
на фонацията и гълтането сравнително слабо наруше-
ни. (Lee, K. C., & Chuang, S. K. (2020). Th e 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 defi nitive radiotherapy. International 
Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 78(2), 
461-466). Факторите, които повлияват негативно ре-
зултатите от дефинитивното лъчелечение (влошен ло-
кален 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 eff ect of chemoradiotherapy. 
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 273(4), 
1011-1017). Органосъхраняваща стратегия с провеж-
дане на лъче-химиолечение може да се приложи и 
при локално авансирали карциноми и (Т3-Т4, N+ за-
боляване). Съществува възможност за провеждане 
на индукционна ХТ и при повлияване с редукция на 
туморния обем повече от 50% от пациентите са под-
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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 съответ-
но болният трябва да бъде акуратно проследяван, тъй 
като при персистенция и рецидив следва да се извър-
ши 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, естезионевробла-
стом и синоназален недиферинциран карцином (SNUC), 
неходжкинов лимфом, плазмоцитоми, саркоми, аденои-
ден кистозен карцином и др.

Карциномите на носната кухина и параназалните си-
нуси обикновено се проявяват при пациенти в аванси-
рал стадий поради сравнително безсимптомно проти-
чане на туморната локализация. Симптомите може да 
включват оток на лицето, скованост на ноздрите, болка 
или епистаксис. Такива пациенти следва да бъдат прегледа-
ни от мултидисциплинарен екип с опит в туморите на нос-
ните 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 хипопи-
туитаризъм. Локалните рецидиви се срещат често при ту-
морите 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 кар-
циноми. При < 10% от случаите не е регистриран пър-
вичен тумор, при което се използва термина „рак с 
неизвестна първоначална локализация“. Цервикален 
лимфен възел (с изключение на супраклавикуларен), 
засегнат от сквамозен карцином, обикновено е инди-
кация 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 хи-
мио-лъчетерапия като при назофарингеален или орофа-

рингеален рак. Прогнозите, общо казано, са еквивалент-
ни с тези при рак със същия нодален статус. За паци-
енти, 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, диаг-
ностицирани на годишна база в САЩ. Тютюнопушене-
то 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 промишле-
ност, дървоработници и земеделци) се свързва с раз-
витие на рак на слюнчените жлези.

Слюнчените жлези се делят на главни (паротидна, суб-
мандибуларна и сублинвална) и второстепенни (раз-
пределени по протежение на горния аеродигестивен 
тракт, предимно в устната и носната кухина и парана-
залните синуси). Около 75% от неоплазмите на паро-
тидната жлеза са доброкачествени, докато около 75% 
от туморите на субмандибуларната, сублингвалната и 
второстепенните слюнчени жлези са злокачествени.

Повечето тумори на слюнчената жлеза са доброкачест-
вени 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 нев-
рологичен проблем (вкочаненост на лигавицата или 
езика и пареза на лицевия нерв) предполагат малиг-
нена болест.

Класификацията 2005 WHO разпознава 24 хистологич-
ни подвида на рак на слюнчената жлеза. Най-разпрос-
траненият вид злокачествен рак на слюнчената жлеза, 
произхождащ от главна слюнчена жлеза, е мукоепи-
дермоиден карцином, последван от сквамозен карци-
ном, карцином на клетките на ацините, аденоидцисти-
чен 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 аде-
нокарцином, който не е определен по друг начин. Кар-
циномът на слюнчената тръба представлява подвид 
аденокарцином, който хистологично прилича на ду-
кталния карцином на гърдата, но като цяло има агре-
сивна природа. Клиничните характеристики и прогно-
зите 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 преживяе-
мост

Плоскаклетъчен карцином Не е чест. 7% паротидна жлеза и 10 % субманди-
буларни тумори. Грейдинга корелира с преживя-
емостта.

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

Acinic cell, carcinoma < 10 % малигнени тумори на слюнчените жлези. 
Low grade. Бавен растеж. Рядко инфилтрира фас-
циалния 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 метастази-
ране 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 локал-
ни рецидиви, нерезектабилни случаи или отдалечени 
метастатични случаи. Най-честите локализации на да-
лечни метастази са бял дроб и кости. Няма установена 
стандартна химиотерапия за рак на слюнчената жлеза. 
Курсове на лечение с цисплатин, карбоплатин, антра-
циклини, 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 слюн-
чените жлези разкрива някои характерни молекуляр-
ни изменения. При 50% до 70% от мукоепидермоид-
ните 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 подо-
брени прогнози. При около половината от аденоидци-

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 слюнче-
ната жлеза, MASC, се характеризира с t(12;15) (p13;q25), 
като смесва ETV6 и NTRK3 гени. Оценяват се други мо-
лекулярни характеристики на туморите на слюнчените 
жлези. Установено е, че EGFR експресира или суперекс-
пресира 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 случа-
ите на рак на слюнчената тръба, а болшинството от 
тези видове рак изглежда експресират андроген ре-
цептор. 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 тумо-
ри отговарят на конкретна таргетирана терапия, дори 
при наличие на конкретно таргетиране. Таргетираните 
терапии, особено инхибитори на EGFR, VEGF или него-
вите рецептори, както и Her-2/neu, се изследват в кли-
нични проучвания във фаза 2. За потвърждаването 
на тези нови агенти срещу рак на слюнчените жлези, 
било то самостоятелно или в комбинация, са нуж-
ни по-мащабни проучвания или проучвания, които 
включват молекулярни критерии за избираемост. Екс-
периментални 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.
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Тези тумори са хетерогенни и се проявяват навсякъ-
де в областта на главата и шията, най-често като суб-
мукозно или подкожно безболезнено образувание. В 
хипофаринкса и назофаринкса симптомите могат да бъдат 
абнормалности на краниалния нерв или затруднения с въз-
душните пътища или преглъщането. Както при саркоми на 
други локации, степента е важен прогнозен индикатор. Агре-
сивни тумори от висока степен като малигнен фиброзен 
хистиоцитом, ангиосарком, неврофибросарком и ме-
котъканни саркоми могат да бъдат локално агресивни 
и да се разпространяват по протежение на невроваску-
ларните структури, фасция и кост. Далечните метас-
тази обикновено засягат белите дробове, но – макар и 
по-рядко – могат да се установят и другаде. За разлика 
от мекотъканните саркоми при други локации, в облас-
тта 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 мекотъ-
канните саркоми. При някои хистологични видове сар-
ком е възможно да бъдат засегнати регионално лимфни 
възли, но това е много по-рядко срещано отколкото ск-
вамозен 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 сква-
мозен клетъчен карцином на същото място, но с някои 
ключови разлики. MRI е възможно да даде по-добри 
резултати при дефиниране разпространението на забо-
ляването с цел изготвяне на план за терапия. В допълне-
ние, ако има съмнения за сарком, трябва да бъде извър-
шена внимателна биопсия.

Лечението зависи от стадия, възрастта на пациента, 
вида на тумора, локализацията и размера. Рабдоми-
осарком 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. Селек-
тивно лъчелечение на шията не е необходимо, тъй като 
случаите на окултни позитивни лимфни възли са незна-
чителни. Предвид инфилтративната природа на меко-
тъканните саркоми, следва да има нисък праг за включ-
ване 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 мекотъканни-
те саркоми. При възможност тези пациенти следва да 
бъдат насочвани към участие в клинични проучвания. 
Нивото на обща преживяемост наближава 60% за па-
циенти със саркома на главата и шията.

Меланом

Повечето кожни меланоми на главата и шията се поя-
вяват по лицето, скалпа или шията. Суперфициално 

растящият меланом е най-чест, следван от нодуларен 
меланом. Принципите на стадиране и лечение на ко-
жен 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 сложнос-
тта 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 гла-
вата и шията. Повечето се проявяват в носната кухи-
на, параназалните синуси и средното ухо (73%), докато 
по-малко са в устната кухина, орофаринкса, назофа-
ринкса или слюнчената жлеза (27%). Синоназални лезии 
може да се проявят с епистаксис и назални обструк-
ции, докато лезиите в устната кухина обикновено 
са плоски и пигментирали. Поради необичайността на 
тези тумори, в повечето източници се съдържат дан-
ни за ограничен брой случаи, лекувани в продължение на 
няколко десетилетия. Първичното лечение обикновено е 
оперативна интервенция, като адювантната лъчете-
рапия може да подобри локалния контрол с ефект върху 
преживяемостта. Локалните рецидиви и метастази се 
срещат често. Петгодишната преживяемост е около 
25%. Th e 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 мела-
ном проявяват мутации в BRAF, в сравнение с пациен-
ти с кожен меланом. Съществуват данни за отговор на 
мукозни меланоми на ипилумумаб, както и на таргети-
рани 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 ск-
вамозен рак на главата и шията, като терапиите, тарге-
тиращи 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 тар-
гетирана 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 шия-
та. Все пак незначителното подобрение в отговора при 
лъчетерапия с цетуксимаб, спрямо самостоятелна лъче-
терапия, както и активността на самостоятелните EGFR 
таргетирани терапии (приблизително 10% ниво на от-
говор), предполага, че EGFR е единственият задвижващ 
механизъм на относително малка подгрупа сквамозен 
рак на главата и шията. Няколко механизми на резис-
тентност 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 PI3K-
mTOR при > 70% от случаите на сквамозен рак на гла-
вата и шията. Наблюдава се предклинична и клинична 
активност на mTOR инхибитори, а няколко mTOR инхи-
битора 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 ефек-
ти 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 олигонуклеоти-
дните примки. За него идентификацията на малки-
те 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, кои-
то облекчават тези странични ефекти. За поддържаща 
терапия скорошно пилотно проучване на генна тера-
пия 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 дове-
де до подходи за индивидуализирано лечение и превен-
ция. Предстои доклад на Th e NIH Cancer Genome Atlas 
за генетични изменения при рак на главата и шията.
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РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Ракът на белите дробове, който основно се разделя на 
дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) и не-
дребноклетъчен бел одробен карцином (NSCLC), е во-
дещата 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 Съединени-
те 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 ле-
чебна 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 злока-
чествено 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. Фак-
тическата 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.

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

По-голямата част от смъртните случаи от рак на бе-
лия дроб се дължат пряко на тютюнопушенето. Тю-
тюневият 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, пуша-
чите 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 продъл-
жават да пушат.

Изчисленията сочат, че пасивното пушене в Съедине-
ните 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 бели-
те 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 аз-
бест, арсен, хромати, хлорометилови етери, ни кел, по-
лициклични ароматни въглеводороди и други агенти 
се оценява като причина за приблизително от 9% до 
15% от раковите заболявания на белите дробове. Изла-
гането на азбест при пушачи е свързано със синерги-
чен риск от развитие на рак на белите дробове. Пуше-
нето на цигари намалява бронхиалната проходимост 
и по този начин удължава присъствието на азбест в 
белодробния епител. Механизмът на наследствени-
те фактори за развитието на рак на белите дробове е 
по-слабо разбран, отколкото при всяка друга разпрос-
транена форма на солидни тумори в човешкия орга-
низъм. Доказателството, че семейната поява на рак 
на белия дроб има генетична основа, се усложнява от 
централната роля на пушенето на цигари в етиоло-
гията на рака на белия дроб. Широко разнообразни, 
двойно слепи, плацебо контролирани проучвания за 
химиопрофилактика, докладвани през 90-те години, 
не предоставят доказателства, че специфични храни-
телни съставки осигуряват някаква защита срещу рак 
на белия дроб.
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Дребноклетъчен белодробен карцином

Дребноклетъчните карциноми са биологично агре-
сивна подгрупа на невроендокринните тумори (NETs), 
които най-често са с произход от белия дроб. Тези ви-
дове рак представляват около 15% до 20% от всички 
карциноми на белия дроб, честотата на които намаля-
ва в световен мащаб. Дребноклетъчният белодробен 
карцином (SCLC) е заболяване на пушачите. Мулти-
модалното лечение при дребноклетъчния белодробен 
карцином (SCLC) подобрява преживяемостта при 
пациенти, които показват отговор на комбинирана 
химиотерапия. Дребноклетъчният белодробен карци-
ном е чувствителен към химиотерапия, но за съжале-
ние показва висок процент на рецидиви и, следовател-
но, води до лоша прогноза.

ПАТОЛОГИЯ

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

• Класически дребноклетъчен карцином;

• Едроклетъчен невроендокринен тумор;

• Комбинация от дребноклетъчен карцином, с об-
ласти на недребноклетъчен белодробен карцином 
(NSCLC).

Дребноклетъчният белодробен карцином се характе-
ризира със слаба диференциация, повишена митотич-
на скорост и висок индекс на пролиферация съгласно 
класификацията на Световната здравна организация 
(СЗО). Клетъчна морфология при светлинна микро-
скопия показва малки кръгли сини клетки с недоста-
тъчна 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 невроендокринна-
та диференциация включват:

– синаптофизин;

– хромогранин;

– неврон специфична енолаза.

Тридесет процента от биопсиите на дребноклетъчния 
белодробен карцином (SCLC) мо гат да съдържат не-
д ребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), което 
води до хипотезата, че белодробният карцином произ-
хожда от плурипотентна стволова клетка. Недребно-
клетъчният белодробен карцином (NSCLC) може да 
ко-експресира горните маркери в до 10% от случаите 
и да доведе до диагностични проблеми.

ГЕНЕТИЧНИ АНОМАЛИИ

Най-често се наблюдават генетични мутации при дреб-
ноклетъчния 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 белод-
робни карциноми (SCLCs));

• теломеразната ензимна активност присъства в 
90% от дребноклетъчните белодробни карциноми 
(SCLCs). Теломеразата функционира, за да стаби-
лизира дължината на теломерите и да доведе до 
клетъчно безсмъртие. Този ензим обикновено при-
съства в клетките със способност да се разделят не-
ограничено, 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.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Седемдесет процента от дребноклетъчните белодроб-
ни карциноми (SCLCs) са метастазирали при поста-
вянето на диагнозата. Пациентите могат или да имат 
симптоми, свързани с първичния тумор, или места с 
метастазирано заболяване. Дребноклетъчните белод-
робни карциноми (SCLCs) са класически централни по 
място и се характеризират със симптоми като кашли-
ца, недостиг на въздух или признаци на постобстру-
ктивна 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 белодро-
бен карцином (SCLC) се свързва с редица клинични 
синдроми, причинени от производството на паране-
опластични антитела. Тези синдроми, наречени „па-
ранеопластични синдроми“ , дават лоша прогноза и 
включват:

• Eaton-Lambert миастеничен синдром (anti-Hu ан-
титела срещу калциевите канали);

• синдром на излишък на ADH;

• извънматочно АСТН производство (синдром на 
Кушинг);

• производство на извънматочни паратироидни хор-
мони;

• сензорна невропатия;

• паранеопластичен енцефаломиелит.
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• Наличието на антитела в кръвта може да бъде 
тествано за диагностициране на горните синдро-
ми. Загубата на тегло също се предполага, че е па-
ранеопластичен феномен.

СТАДИРАНЕ

Съществуват две системи за стадиране на дребнокле-
тъчен белодробен карцином:

Veteran’s Administration Lung Group;

Тази група разделя дребноклетъчния белодробен кар-
цином 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 включ-
ва заболяване, ограничено до един хемиторакс 
(hemithorax). Контралатералната медиастинална 
и ипсилатерална супраклавикуларна лимфаде-
нопатия обикновено не изключват диагноза на 
ограничено стадийно заболяване;

– Разпространеният (ES) на заболяването е дреб-
ноклетъчен белодробен карцином (SCLC), който 
се е разп ространил извън един от хемиторакси-
те, 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 ле-
кува с комбинирана химиотерапия и лъчетера-
пия.

– Разпространеният стадий (ES) на дребн оклетъч-
ния белодробен карцином (SCLC) не е лечим и, 
съответно, се третира със самостоятелна палиа-
тивна 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 забо-
ляването;

Стадирането обикновено се състои от следните еле-
менти:

• история и физически преглед;

• КT на гръден кош/корем (включително надбъбреч-
ни жлези);

• КT или MRI на мозък;

• +/- изотопно костно сканиране.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Образна диагностика при рак на белия дроб.

Рентгенографията на гръдния кош е първия образен 
метод използван при клинични оплаквания на паци-
ента. 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 ту-
мор в повечето случай е случайна и неочаквана. Изо-
бразява се в различни рентгенови образи: белодробен 
нодул, инфилтративно засенчване с висока рентгенова 
плътност, хиповентилация, ателектаза, нодуларна сян-
ка в областта на хилусите, разширена и деформирана 
медиастинална сянка с лобулирани контури, засенчва-
ния на костодиафрагмалните синуси. Тези рентгенови 
белези съответстват на конкретна морфологична при-
чина: туморна формация и лимфаденомегалия в хилу-
сите, лимфаденомегалия в медиастинума, плеврален 
излив в синусите. В повечето случай диагнозата бело-
дробен карцином може само да се подозира от рентге-
нографията, 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 чувстви-
телност, позволяваща детайлна информация за ана-
томична локализация, но с ниска специфичност. Под-
ходяща е за съставяне на диагностичен план, предше-
стващ 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 всич-
ки съдове в медиастинума и сърцето. Интерпретация-
та на образите се прави поотделно на белодробен, ме-
диастинален и костен прозорец. Мултипланарните ре-
конструкции в коронарен и сагитален план допълват 
информативността на изследването. Получените изо-
бражения се интерпретират по определен алгоритъм. 
Оценката на туморното ядро включва: описание на 
местоположението на тумора, дял или сегмент; фор-
мата на ядрото и неговите очертания; размер в трите 
равнини; еднородност на структурата или наличие на 
зони на разпад. Наличие на хиповентилация или ате-
лектаза на сегмент или дял. От съществено значение 
са отношението към плеврата; медиастинална, интер-
лобарна, 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 раз-
мери. 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 
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с поставянето  на диагнозата рак на белия дроб да се 
извърши и определяне на стадия заболяването. Пре-
цизното 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-ста-
дия включва следните категории според размера на ту-
морното 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 ан-
гажиране висцерална плевра, разположени в главни 
бронхи на разстояние повече от 2 cm от бифуркация 
или причиняващи ателектаза или обструктивна пнев-
мония. Т3 – тумор > 7см или по-малък  инфилтриращ 
гръдната стена, диафрагма или париеталния перикард; 
тумор разположен в главния бронх на < 2см от бифур-
кацията 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 допълни-
телни 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 пови-
шена денситометрична плътност при контрастното 
скениране. Описват се според разположението им (по 
IASLC Lymph Node Map 2009) с минимален и максима-
лен 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, интерлобар-
ни 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 – ме-
тастаза 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 за-
висимост, т.е. колкото N-стадият е по-висок, толкова 
преживяемостта е по-ниска.

Оценката по М стадий включва определяне на наличи-
ето 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 метас-
тази; М1а – пулмонални метастази в контралатерален 
лоб или метастатично ангажиране на плевра; М1в – да-
лечни метастази в паренхимни органи или кости. Ста-
ди рането по М стадий се извършва или едновременно 

с първичната диагноза или чрез допълнителни из-
следвания спрямо конкретна клинична картина. При 
предварителна съмнителна находка от рентгеногра-
фия за белодробен рак, диагностицирането на далечни 
метастази се извършва едновременно с изследването 
чрез компютърна томография на гръдния кош. Про-
токолът се разширява с включване и на горния абдо-
мен. 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 допъл-
нително 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 па-
циентите с рак на белия дроб е в пряка зависимост от 
наличието на далечни метастази при диагностицира-
не на заболяването или от появата на такива в процеса 
на лечение. Пациентите с метастатични лезии извън 
гръдния кош са със значително по-ниска преживяе-
мост, което подчертава значението на тяхното активно 
търсене и своевременно диагностициране.

Скрининг на белодробния карцином

Нискодозовата компютърна томография в послед-
ните години навлиза все по широко като скринингов 
метод за активно търсене на рак на белия дроб при 
дългогодишни пушачи или хора отказали тютюнопу-
шенето в последните години. Тя се основава на мул-
тидетекторно 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 разра-
ботените в последните години нов тип апарати снаб-
дени 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 про-
веряват за рак на белия дроб. Проучвания извършени 
в САЩ от National Lung Screening Trial показва нама-
ляване на смъртността от рак на белия дроб с 20% при 
използване на нискодозови СТ апарати за скрининг 
прегледи в сравнение с традиционната рентгеногра-
фия на гръдния кош. Основната цел при скринингово 
изследване е търсене и интерпретиране на пулмонален 
солиден нодул. Скенирането се извършва при дебе-
лина на среза ≤ 1,5мм. Солидните пулмонални ноду-
ли могат да имат различна етиология: бенигнен гра-
нулом, 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 18-
24мес.

Ултразвуковата диагностика при първоначалното ди-
агностициране на белодробния рак няма съществена 
роля. Тя има приложение като най-често използван 
метод за изследване черния дроб и ретроперитонеал-
ни 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 кар-
цином. Като самостоятелно изследване с висока ди-
агностична 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 позициони-
ране и изобразяване на действието на вземане на би-
опсичния материал. Манипулацията е по-точна,  пре-
цизна и по-щадяща спрямо биопсията под контрол на 
компютърна томография, където не е възможен кон-
трол в реално време а само позициониране и насоч-
ване на иглата. Според размерът на туморната форма-
ция 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 повърх-
ностни лезии. Чрез УЗ методиката лесно и бързо се ди-
ференцира  плеврална течност от мекотъканна инфил-
трация 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 по- 
добри и надеждни резултати спрямо контрастната 
мултидетекторна компютърната томография при по-
ставяне на диагнозата рак на белия дроб. Тя може да се 
използва при контраиндикации за контрастна КТ като 
наличие на алергия към контрастната материя. Безце-
нен метод е при допълнително уточняване на костни 
метастази и съмнения за дисеминация в главен мозък.  
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ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ

Нежеланите прогностични фактори в ключват:

– лошо състояние (PS) (Eastern Cooperative 
Oncology Group PS [ECOG PS] = 3 to 4);

– загуба на тегло;

– висока тежест на заболяването (високи нива на 
L DH).

Благоприятни прогностични фактори в ограничен 
стадий на болестта включват:

– женски пол;

– нормални нива на LDH;

– етап I заболяване.

Благоприятни прогностични фактори  в метастатич-
ното заболяване включват:

– една метастаза;

– нормални нива на LDH.

ПРЕЖИВЯЕМОСТ

Медианата на общата преживяемост (OS) при локал-
ния стадий (LS) на лечение на дребноклетъчния бе-
лодробен карцином (SCLC) е 15 до 20 месеца, а при 
лечението на разпространения стадий (ES) на дреб-
ноклетъчния белодробен кар цином (SCLC) е 8 до 13 
месеца. Медианата на общата преживяемост (OS) при 
нетретиран разпространен процес (ES) на заболява-
нето 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 пла-
тиново-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 дребноклетъ-
чен белодробен карцином (SCLC) включва комбина-
ция от химиотерапия и лъчетерапия. Изборът на оп-
тимален вариант за комбиниране на химиотерапията 
с лъчелечението в ограничения стадий е основен въ-
прос, разрешаването на който цели постигане на мак-
симален ефект при минимална токсичност. Дребно-
клетъчният белодробен карцином (SCLC) е изключи-
телно 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. Препа-
ратът карбоплатин може да замести препарата циспла-
тин при пациенти с граничен ECOG PS (2 до 3). Прове-
дено 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 пъ-
лен отговор са почти еднакви и в двата случая. Въпре-
ки това, поради повишен риск от миелосупресия, пре-
паратът цисплатин се предпочита пред карбоплатин, 
освен а ко няма противопоказания от страна на отде-
лителната система или тежка поносимост.

Успоредно с лекарственото лечение дребноклетъчният 
рак на белия дроб е много лъчечувствителен. В кли-
ничната практика са се наложили три основни метода 
за комбиниране на двата вида лечение:

1. Метод на последователността – лъчелечението за-
почва след завършване на химиотерапията;

2. Метод на алтернирането – химиотерапията и лъче-
лечението се редуват, като лъчелечението се провеж-
да 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 схваща-
нето, че лъчелечението допринася за преодоляване на 
лекарствената резистентност с помощта на взаимно 
некръстосващи се по отношение на резистентността 
лечебни методи. Предпочитана химиотерапевтич-
на 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 сравне-
ние с доксорубицин.

Лечение на разпространен стадий (ES)

Стандарт за лечение при разпространен стадий е па-
лиативната химиотерапия.

При пациенти с адекватен ECOG PS (> 2) режимът 
етопозид и цисплатина е стандарт за лечение. Карбо-
платината може да замени цисплатина, като химиоте-
рапевтик с по-малка невро- и нефротоксичност, но с 
по-изразена миелосупресия.

Многобройни проучвания са изследвали евентуално-
то заместване на етопозид с иринотекан при разпрос-
транен стадий на дребноклетъчен белодробен карци-
ном (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 цисплати-
на в сравнение с EP. Тези данни обаче не се потвържда-
ват при други клинични изпитвания, проведени извън 
Япония, които не демонстрират сигнификантна разли-
ка 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 систем-
ната терапия.

Повишаване на дозата /Dose Dense Th erapy/

В търсене на методи за подобряване на ефекта от ут-
върдената лекарствена терапия са проведени клинич-
ни проучвания с повишаване на дозата на цитоста-
тиците в стандартните схеми на лечение. Чрез увели-
чаването на приложената доза или намаляването на 
интервала между дозите се постига по-добър отговор, 
но не се наблюдава непременно предимство в обща-
та преживяемост при дребноклетъчния белодробен 
карцином (SCLC). Едно клинично изпитване, което 
демонстрира подобрение на общата преживяемост OS 
при пациенти с ограничен стадий LS на дребноклетъ-
чен белодробен карцином (SCLC), стратифицира па-
циентите между стандартна доза PCDE (цисплатин, 
циклофосфамид, доксорубицин, етопозид) спрямо 
високодозова PCDE (HD-PCDE), която използва 20% 
по-високи дози на лекарството за цикъл едно. HD-
PCDE показва подобрени нива на отговор (67% срещу 
54%) и увеличение в общата преживяемост с 2 и 5 годи-
ни (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 дребнокле-
тъчен белодробен карцином

Осемдесет процента от пациенти с дребноклетъчeн 
белодробен карцином и почти всички пациенти с ES 
на дребноклетъчния белодробен карцином ще реци-
дивират след терапия от първа линия. Рецидивира-
щият SCLC е наново поява на заболяване повече от 
3 месеца след завършване на терапията от първа ли-
ния. 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 заболяване-
то, по-дълъг от 6 месеца от първоначалната терапия, 
може да се приложи повторно първата химиотерапев-
тична схема.

Химиотерапевтичните схеми, които обикновено се из-
ползват при втора линия дребноклетъчен белодробен 
карцином (SCLC) включват :

– платинови съединения (цисплатин, карбопла-
тин);

– подофилотоксини (етопозид, тенипозид);

– камптотецини (иринотекан, топотекан);

– алкилиращи средства (ифосфамид, циклофосфа-
мид);

– антрациклини (доксорубицин, епирубицин, ам-
рубицин);

– таксани (паклитаксел, доцетаксел);

– винка алкалоиди (винкристин);

– гемцитабин.

Съществуват над 40 клинични проучвания, проведени 
в този стадий на заболяването, с различни групи меди-
каменти, които са без категорични данни за полза на 
някои от изследваните агенти или са с изява на непри-
емлива 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 ран-
домизирано проучване за регистрация, е показал, че 
подобрява както качеството на живот, така и прежи-
вяемостта. Пероралният и интравенозният топотекан 
показва подобни нива на отговор. Топотекан може да 
се използва както при рецидивиращи, така и при ре-
фрактерни състояния, като честотата на отговор е съ-
ответно 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 сед мици 
спрямо 24,7 седмици). Топотекан се свързва с по-висо-
ки 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 паци-
енти с рефрактерно заболяване. Дублетите с карбопла-
тин и етопозид, както и триплета с цисплатин и ето-
позид, не демонстрират съществена разлика в ефикас-
ността 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 терапевтич-
ни пътища в дребноклетъчния белодробен карцином 
(SCLC), включват анти-VEGF терапия (бевацизумаб), 
Mtor инхибитори (темсиролимус), инхибитори на ти-
розин киназа (иматиниб и вандетаниб). Наскоро бе 
установено, че използването на дазатиниб орално, ин-
хибитор на SRC, не показва и минимална клинична ак-
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тивност във фаза II на проучване CALGB 30602. Про-
теазомният инхибитор бортезомиб показва известна 
активност. Целевият за хипоксия агент тирапазамин 
(TPZ) е изследван във фаза II проучване в комбина-
ция с цисплатин/етопозид и торакална лъчетерапия 
при локализирания стадий на LS дребноклетъчния 
белодробен карцином (SCLC). TPZ демонстрира подо-
брение на средната преживяемост до 22 месеца в срав-
нение 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 демонстри-
рат сигнификантни подобрения в общата преживяе-
мост за нито един от медикаментите.

Имунотерапия в лечението на SCLC

Имунните чекпойнт инхибитори (ICI) имат за цел да 
активират имунната система, поради което механи-
зма им на действие се различава съществено от стан-
дартната цитотоксична химиотерапия. В литературата 
има данни за 2 клинични проучвания при разпрос-
транен 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 нетрети-
рани пациенти с ES SCLC срещу плацебо плюс хими-
отерапия. Въз основа на резултатите от клиничното 
изпитване атезолизумаб е добавен като стандарт на 
лечение за първа линия ES SCLC в комбинация с кар-
боплатина и етопозид, независимо от PD-L1 експреси-
ята, тъй като демонстрира сигнификантно удължава-
не 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 тера-
пия на ES-SCLC, е CASPIAN с дурвалумаб и показва 
много сходни резултати за средната обща преживяе-
мост (12,9 месеца спрямо 10,5 месеца) при същата па-
циентска популация.

Комбинацията ниволумаб + ипилимумаб беше доба-
вена като стандарт на лечение за пациенти с рециди-
виращ SCLC ≤ 6 месеца след терапия. Фаза I/II проуч-
ване, сравняващо терапия с моно ниволумаб срещу 
комбинацията ниволумаб + ипилимумаб, показва 
предимството на комбинираната терапия (степен на 
отговор 10% срещу 23%). Едногодишната обща прежи-
вяемост 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 фак-
тори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Стадий Пърформанс статус 
(PS)

Възраст

Коморбидност

Химиотерапия

Лъчелечение

Профилактично краниал-
но облъчване

Допълнителни LHD

Алкална фосфатаза

Синдром на Кушинг

Медиастинално ангажиране

М1 – бро й и места (мозък или 
кости) на далечните метастази

Съотношение WBC/Tr

Възраст

Нови и обещаващи Молекулярни, биомаркери Качество на живот

Семеен статус

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

Дребноклетъчният белодробен карцином е агресивен 
тумор в лечението на който стандартно се прилага лъ-
челечение. 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 хиперфракцио-
нирано лъчелечение. При него се правят две облъчва-
ния 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 лъчелече-
ние 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 практи-
ката се налага облъчване веднъж дневно.

Дребноклетъчният карцином много често метаста-
зира 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 лъ-
челечение е 25 Gy в 10 фракции (19). По-високите дози 
не подобряват лечебните резултати и не променят об-
щата 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).

Лъчелечение при напреднал стадий на дребноклетъ-
чен карцином ED-SCLC

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 химиотера-
пия, последвана от палиативно лъчелечение за облас-
тта на първичния тумор, медиастинума и профилак-
тично или лечебно облъчване на главния мозък. Про-
веденото 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).

Палиативно лъчелечение

Палиативно лъчелечение се провежда при медиасти-
нален синдром, свързан с притискане на вена кава су-
периор. Клинично протича със силен задух, съпрово-
ден с ортопнея, оток на лицето, поява на колатерални 
съдове по горната част на тялото, цианоза и тахикар-
дия. Прилагат се палиативни дози 30 Gy в 10 фракции 
в комбинация с високи дози кортикостероидна тера-
пия.

Палиативното лъчелечение е метод на избор при кръ-
вохрак, 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). Пациенти-
те със SCLC етап I (T1-2NO) могат да бъдат лекувани 
с пълна резекция (лобектомия + дисекция на медиа-
стинални лимфни възли), последвана от адювантна 
химиотерапия или химио- и лъчетерапия, ако медиас-
тиналният лимфен възел е отрицателен или положите-
ле  н. Този подход дава 43% до 53% 5-годишен процент 
на оцеляване. Тези препоръки се основават на ретрос-
пективни данни и проучвания от една-единствена ин-
ституция. Две рандомизирани проучвания през 1966 
и 1994 г. изследват ролята на хирургията при дребно-
клетъчния белодробен карцином SCLC и не подкре-
пят ролята на хирургията като основно лечение на 
изолирана или повтаряща се лезия. Тези проучвания 
са били направени преди използването на съвремен-
ни техники за изобразяване. Рандомизирано проуч-
ване 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 (карбо-
платина/VP16+/-ифосфамид) с или без лъчетерапия, е 
проучена проспективно при 23 пациенти с дребнокле-
тъчен белодробен карцином SCLC от стадии I до IIIA. 
В това проучване само пациенти с CR или патологичен 
стадий I демонстрираха полза по отношение на лока-
лен рецидив и обща преживяемост OS.

Нови Терапевтични Посоки

Използвани са множество стратегии, за да се подобри 
степента на отговор и оцеляването при дребноклетъ-
чен белодробен карцином SCLC. Те включват допъл-
нителни средства, повишаване на дозата, дозировъчни 
терапии, целенасочени терапии и прогнозни/предска-
зателни биомаркери.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ/НАБЛЮДЕНИЕ

NCCN (Национална мрежа за контрол на рака) и дру-
ги национални и организационни насоки препоръчват 
следните алгоритми за проследяване след лечението:

Локализиран стадий LS на дребноклетъчния белод-
робен карцином:

– анамнеза и физически преглед на всеки 3 до 4 ме-
сеца 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 бело-
дробен карцином

– на всеки 3 до 6 месеца КT на гръден кош/корем 
през първата година след лечението;

– 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 пре-
глед от лекар.

Фокусирани рентгенови и лабораторни изследвания 
трябва да се извършват в зависимост от клиничните 
признаци/симптоми на пациента по време на консул-
тация.
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НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИ-
НОМ

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 диагности-
цираните форми на недребноклетъчен белодробен 
карцином (NSCLC) при мъжете и жените. Тумори-
те са класически периферни и възникват от повърх-
ностния 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 двустран-
но, мултифокално белодробно засягане, с по-малка 
склонност за екстраторакални метастази и с по-добра 
преживяемост от недребноклетъчен белодробен кар-
цином (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 минимал-
но инвазивен аденокарцином (МIА – малки единични 
аденокарциноми с преобладаващ липиден растеж и 
инвазия ≤ 5 мм).

Сквамозноклетъчният карцином представлява при-
близително 25% от недребноклетъчните белодробни 
карциноми (NSCLC) и има най-силна връзка с пуше-
нето на цигари. Този тумор най-често възниква в цен-
тралните 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 разпростра-
неният подтип на рака на белия дроб, който предста-
влява приблизително 10% от всички недребноклетъче-
ни белодробни карциноми (NSCLCs).

БИОЛОГИЯ

Ракът на белите дробове се развива през многостепе-
нен процес от нормален бронхиален епител до дис-
плазия 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 как-
то 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 недребноклетъ-
чен белодробен карцином (NSCLC) (Таблица 1.).

Таблица 1.

Честота на най-срещаните общи молекулярни алтерации при NSCLC

Описание Процент

KRAS мутация

EGFR

PTEN

ALK пренареждане

HER2 мутация

PIK3CA

AKT

BRAF

NRAS

MEKI

RET пренареждане

ROS

15-25

10-35

4-8

3-7

2-4

1-3

1-3

1-3

1

1

1

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

• р53е включен във възстановяването на ДНК, кле-
тъчното 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, позво-
лявайки 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 от-
криват 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 заглу-
шаване на RB гена и прогресирането на тумора. RB 
генните мутации се появяват в 15% от недребно-
клетъчните белодробни карциноми (NSCLCs).

• Групата на рецепторите за човешки епидермален 
растежен фактор (HER) е група от четири тран-
смембранни рецептори на тирозин киназа (tyrosine 
kinase receptors): рецептор за епидермален расте-
жен фактор (EGFR, ErbB1, HER1), ErbB2 (HER2/nu 
или HER2), ErbB3 осъществява димеризация, кое-
то води до активиране на тирозин кинази и послед-
ващо увеличаване на сигналните пътища надолу 
по веригата, включващи RAS-RAF и AKT проте-
ин кинази. Тези пътища регулират ангиогенезата, 
клетъчната пролиферация и преживяемостта. Точ-
ковите 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 за-
личавания на екзон 19 и точкови мутации на ек-
зон 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 азиатски-
те пациенти с недребноклетъчен белодробен кар-
цином (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 вътрекле-
тъчните молекули. Растежът на RAS-RAF предиз-
виква 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 резис-
тентност 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 аденокарцином-
на хистология (приблизително 15% до 30%), бело-
кожи и пушачи, по-рядко се срещат при азиатците.

• Анапластичната лимфомна киназа (ALK) е ре-
цептор на тирозин киназа, която се отклонява от 
нормата при различните злокачествени заболява-
ния. 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 недребноклетъчни-
те белодробни карциноми (NSCLCs) са ALK комби-
нации. ALK сливанията са по-чести сред по-млади-
те пациенти, при леките п   ушачи, при непушачите 
и при пациентите с аденокарциномна хистология 
с белязани пръстенни клетки или ацинарна хисто-
логия като в повечето случаи взаимно изключват 
EGFR и KRAS мутациите. ALK сливанията прогно-
зират чувствителността към Сrizotinib, ALK/MET 
TKI.

КЛИНИЧНА  КАРТИНА

Малък брой от пациентите имат асимптоматична ле-
зия, открита случайно при рентгенография на гръдния 
кош. Няма набор от признаци или симптоми, които са 
патогномонични за рака на белия дроб, така че диагно-
зата обикновено се забавя.

Единичен белодробен възел

Определение: самостоятелна маса, често срещана слу-
чайно, заобиколена от белодробна тъкан, добре очер-
тана, измервана < 3 cм без медиастинална или хиларна 
аденопатия.

Доброкачествените възпалителни съдови аномалии 
или инфекциозни лезии могат да имитират по-злока-
чествени лезии. Важна първа стъпка е прегледът на 
всички предишни графии на гръдния кош. Стабилната 
лезия в продължение на 2 години е индикатор за до-
брокачественост 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 френи-
кус, лимфен застой, обструкция на v. cava, синдром на Хорнер – симпатикува парализа)

Метастатичен процес

Кости (засилваща се болка при натоварване, по-често силни веч  ер, 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 ска-
нирания и последващи клинич ни 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 диа-
гноза в труднодостъпни първични тумори. Медиас-
тиноскопията може да разкрие неподозиранни тумо-
ри в медиастиналните лимфни възли – отрицателно 
въздействие върху прогнозата. Оценката на медиасти-
нума се препоръчва преди операцията, при предпола-
гаемо медиастинално заболяване и интраоперативно 
преди планираните резекции.

Точната патологична диагноза и стадирането на болес-
тта 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 забо-
ляването. Комбинацията от оценка на РЕТ изследване 
и медиастиноскопия се използва рутинно за завърш-
ване на стадирането.

Принудително издишваният обем за секунда (FEV1) 
трябва да бъде ≥ 2 L за пневмонектомия, 1 L – за лобек-
томия или 0,6 L – за сегментектомия.

При пациенти, които подлежат на хирургична резек-
ция, трябва да се използва хирургично/патологично 
стадиране, за да се оцени риска от рецидив и да се пре-
цени 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 злокачест-
вени тумори (UICC) бе прието от Американският съв-
местен 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 забо-
ляването е ограничено в единия бял дроб и не включ-
ва 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 отде-
лен възел в различен ипсилатерален (ipsilateral) лоб с 
метастази в контралатералните медиастинални или 
хилусни възли (T4, N3 стадий IIIB ). Стадий IV включ-
ва позициониране на тумора в контралатерален лоб и 
наличие на злокачествени плеврални (или перикард-
ни) изливи или отдалечени метастази.

ЛЕЧЕНИЕ

Стадий I и II:  Стадий I и II на недребноклетъчен бело-
дробен 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. Хи-
рургичната 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 препо-
ръчва лобектомия или по-голяма резекция, отколко-
то подлобарни резекции (клин или сегментектомия).
Видеоасистираната тораскопична хирургия (VATS) е 
приемлива алтернатива на отворената торакотоми я.
Интраоперативно систематично вземане на проби от 
медиастинални лимфни възли или дисекция се пре-
поръчва 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 от-
далечени метастази спрямо местните рецидиви.При 
избрани пациенти, подложени на радикална хирур-
гична 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 белод-
робната адювантна терапия с цисплатин (LACE), кой-
то 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 намалява-
не 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 белод-
робен 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 на-
стоящите насоки препоръчват химиотерапия при ви-
сокорискови пациенти в стадий IB, с размер на Т пове-
че от 4 см, ниско диференцирани, със съдова инвазия, 
висцерално участие и нерадикална резекция. Текущи-
те 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 из-
ползват методи за лъчелечение, които са по-неакту-
ални от настоящите. Ако операцията е противопока-
зана в ранната фаза на недребноклетъчния белодро-
бен 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 предизвикател-
ство, като 5-годишната честота на преживяемост е 
само 24%.

Разнородните проучвания силно препоръчват ком-
биниран подход за лечение. Противоречивите данни 
обаче довеждат до трудности при предлагането на спе-
цифични 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 слу-
чайно откриване на N2 заболяване при операция, се 
препоръчва радикална резекция на тумора и медиас-
тинална лимфаденектомия. При високата честота на 
рецидив при тези пациенти се препоръчва адювантна 
химиотерапия за лечение на микрометастатично забо-
ляване.

• 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 адю-
вантна 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 проследява-
не, 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 кон-
тролната група. Най-ефективна е при пациенти в 
стадий III;

• Проучването АНИТА включва 840 различни паци-
енти с цялостна резекция в стадий I до IIIA (35% 
стадий IIIA) до четири постоперативни цикъла с 
цисплатин и инавелбин срещу наблюдение (лъче-
терапия по предпочитание на участващите). След 
средно проследяване на > 70 месеца, дългосрочно 
5-годишната преживяемост на пациентите в ста-
дий IIIA, включващо химиотерапия, е значително 
по-голяма при 42% в сравнение с 26% в групата на 
наблюдение (Р = 0.013);

• Постоперативната лъчетерапия (PORT), докато съ-
щевременно намалява локалния рецидив, не подо-
брява преживяемостта. Може да бъде вредна и не 
се препоръчва като стандарт за лечение;

• Метаанализът на постоперативната лъчева тера-
пия (метаанализ на проучваната група) на 2,128 
пациенти, лекувани в девет разнородни проучва-
ния със средна продължителност 3.9 години, по-

казва значително увеличение на риска от смърт с 
постоперативната лъчетерапия (PORT) (общ риск 
01:21; Р = 0.001).

Все още не са установени доказателства, обосновава-
щи ползата от добавяне на адювантна лъчетерапия 
към адювантна химиотерапия при радикално резеци-
рани 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 вни-
мание избрани пациенти с ненапреднало N2 заболява-
не, 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 хими-
отерапия или лъчетерапия, доведе до използването на 
лъчетерапия и/или химиотерапия в неоадювантен ас-
пект с цел да се направи неоперабилния тумор опера-
билен и да се подобри дългосрочната преживяемост. 
Теоретично, предимств ата включват свиване на тумо-
ра, 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 мо-
гат да включват отложена резекция на тумора и пови-
шени хирургични усложнения и смъртност.

• Метаанализ, оценяващ неоадювантната химиоте-
рапия, установи нестатистически значима тенден-
ция в полза на неоадювантната химиотерапия (HR 
0.65; 95% CI 0,41 до 1,04);

• Две клинични проучвания (Европейска организа-
ция за изследване и лечение на рак 08941 и Север-
ноамериканска интергрупа 0196) не показаха зна-
чима разлика в общата преживяемост между паци-
енти 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/лъче-
терапия, съпоставена с последваща терапия, се 
разглежда в редица проучвания. Понастоящем се 
препоръчва лечение на пациенти с напреднало N2 
заболяване при едновременна химиотерапия/лъче-
терапия;

• Едновременната химиотерапия/лъчетерапия, 
последвана от консолидационна химиотерапия, 
понастоящем не се препоръчва като стандарт за 
лечение.

Стадий  IIIБ:

• Всички пациенти с N3 (метастази в контралате-
рални медиастинални, контралатерални хиларни, 
ипсилатерални или контралатерални или супрак-
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лавикуларни възли) или Т4 N2 заболяване са ста-
дий IIIБ. Очакваната 5-годишна преживяечост за 
повечето пациенти със стадий IIIБ е 3% до 7%;

• Оптималното лечение зависи от степента на забо-
ляването, възрастта на пациента, съпътстващите 
заболявания, статуса на изпълнението (PS) и загу-
бата на тегло;

• Случаите на рак на белия дроб в стадий IIIБ не под-
лежат 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 препоръч-
ва платинова комбинирана химио- и лъчетерапия, 
последвана от химиотерапия;

• Най-често използваните химиотерапевтични сред-
ства, 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 хи-
миотерапия, последвана от съпътстваща комби-
нирана химио- и лъчетерапия, не е по-добра от 
първоначалното лечение с едновременна терапия. 
Не е сигурно колко цикли на химиотерапия са оп-
тимални при лечението на пациенти със стадий на 
заболяването IIIБ. Правилата на Американското 
дружество по клинична онкология (ASCO) препо-
ръчват два до четири цикъла химиотерапия, бази-
рана 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 хими-
отерапия 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 супрак-
лавикуларна аденопатия и тези, чието заболяване 
не подлежи на комбинирани лечебни методи;

• Опциите за терапия при пациенти с напреднало 
или метастазирало заболяване включват химиоте-
рапия или таргетна терапия, тъй като те показват, 
че подобряват качеството на живот и намаляват 
симптомите от заболяването. Въпреки това, хими-
отерапията 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 комплекс-
ното лечение на недребноклетъчния карцином на бе-

лите дробове (НДКДБ). В края на миналия и началото 
на този век редица рандомизирани клинични проуч-
вания доказаха ползите на химиотерапията спрямо 
най-добри поддържащи грижи при пациенти с IV ста-
дий НДКБД по отношение както на общата преживяе-
мост, така и на качеството на живот.  По същото време 
бяха доказани и ползите от комбинирането на лъчете-
рапия с химиотерапия при пациенти с нерезектабилен 
НДКБД в III стадий, а впоследствие и адювантната хи-
миотерапия при пациенти в стадий IB-IIIA затвърди 
своето място. 

Разкриването на определени генни мутации („драй-
вър“ мутации) при подгрупи пациенти с НДКБД също 
доведе до същствена промяна в терапевтичната стра-
тегия, като тези открития дадоха началото на ерата на 
прецизната медицина в областта на НДКБД. През по-
следните 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 НД-
КБД води до успех при по-малко от половината паци-
енти, докато при останалите се наблюдават рецидиви. 
Най-точна оценка за риска от рецидиви дава патоло-
гичният стадий. 

Мястото на адювантната химиотерапия при пациенти 
с НДКБД е доказано от няколко големи клинични про-
учвания. Проучването IALT е най-голямото сред тях 
и обхваща 1867 пациента в стадий I-III, като пациен-
тите са рандомизирани да получат cisplatin-базирана 
дублетна терапия в 3-4 курса (>300 mg/m2) срещу на-
блюдение. Проучването показва абсолютно подобре-
ние на 5-годишната обща преживяемост с 4,1%. Про-
учването JBR10 е рандомизирано клинично проучва-
не, обхващащо 482 пациента в стадий IB-II, в рамките 
на което пациените са получили 4 курса дублетна те-
рапия с cisplatin/vinorelbine или наблюдение. На 5-тата 
година абсолютното подобрение на общата преживяе-
мост е 15% (69% срещу 54%). Подгрупов анализ показ-
ва, че подобрението е изцяло за сметка на пациентите 
в стадий II. ANITA е третото голямо рандомизирано 
клинично проучване, обхаващо 840 пациента в ста-
дий IB-IIIA, в което пациентите са рандомизирани да 
получат отново 4 курса дублетна терапия с cisplatin/
vinorelbine срещу наблюдение, като абсолютното подо-
брение на 5-годишната преживяемост е 8,6%. Опитът 
от тези и някои други големе проучвания е система-
тизиран в мета-анализа LACE, който демонстрира аб-
солютно подобрение на 5-годишната обща преживя-
емост 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 химиоте-
рапевтичен режим, докато при пациентите в стадий 
IA е наблюдавана тенденция за влошаване на прежи-
вяемостта (HR 1.40 95% CI 0.95-2.06). През 2010 годи-
на 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 кон-
сенсус, тъй като LACE мета-анализът не демонстрира 
статистически значимо подобрение в общата прежи-
вяемост, 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 класифи-
кацията тумори с размер > 4 см се класифицират като 
T2b или T3, което поставя пациентите във IIA (T2bN0) 
или IIB (T3N0) стадий. По тази причина екстраполира-
не на данните от LACE следва да се прави внимателно 
и съобразено с всеки индивидуален пациент. Гайдлай-
ните 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 спомена-
тите клинични проучвания. По тази причина се смята, 
че това е оптималният времеви прозорец. Мета-ана-
лиз по темата показва, че започването и до 3-тия ме-
сеца след хирургичното лечение носи ползи за паци-
ентите 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 ос-
тава cisplatin/vinorelbine, но редица световни препо-
ръки 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 ос-
тават препоръчителни режими независимо от хисто-
логичния подвид. Следва да се отбележи, че cisplatin/
etoposide не е стандартен режим във актуалното фар-
мако-терапевтично ръководство по медицинска онко-
логия 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 висо-
ка честота на отлагане на инфузиите (55%), като едва 
45% са получили планираните 4 курса в JBR10. По тази 
причина повечето автори препоръчват 3-седмичен ре-
жим с приложение на vinorelbine на ден 1 и 8. Въпре-
ки че carboplatin се счита за възможна алтернатива на 
cisplatin в адювантното лечение на НДКБД, следва да 
се има предвид, че липсват рандомизирани клинич-
ни проучвания, които да демонстрират съпостави-
мост или еквивалентност между двата медикамента. 
Carboplatin следва да се използва единствено при па-
циенти със строги контраиндикации за cisplatin, като 
бъбречна недостатъчност, тежка предхождаща невро-
токсичност или ототоксичност. 

Прицелна терапия

Революцията, до която доведоха тирозин-киназните 
инхибитори на EGFR при пациенти с метастатичен 
НДКБД с установени мутации, закономерно предиз-
вика сериозен интерес и по отношение на приложе-
нието им в адювантен план. През годините редица 
клинични проучвания се опитват да уточнят мястото 
им след хирургично лечение с противоречиви резул-
тати (Табл. 1):

Клинично про-
учване

Рамена Брой пациенти EGFR+ паци-
енти

Стадий Първична край-
на цел

RADIANT Erlotinib ± ХТ vs

плацебо ± ХТ

973 161 (16.5%) IB - IIIA DFS

BR.19 Gefi tinib ± ХТ vs 

плацебо ± ХТ

503 15 

(3%)

IB - IIIA OS

Li et al. ХТ + gefi tinib vs

ХТ

60 60 

(100%)

IIIA N2 DFS

CTONG1104 Gefi tinib vs

ХТ

222 222 (100%) II-IIIA DFS

EVAN Erlotinib vs

ХТ

102 102 (100%) IIIA DFS

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-кон-
тролирани клинични проучвания, адресиращи въпро-
са дали добавянето на тирозин-киназен инхибитор от 
първа генерация след опционална адювантна хими-
отерапия води до значимо подобрение на преживя-
емостта 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 проучва-
не на Li et al изцяло включва пациентска популация 
с EGFR-мутирал резециран високорисков НДРБД в 
стадий IIIA, като тирозин-киназен инхибитор на из-
бор е gefi tinib. По отношение на първичната си край-
на цел DFS проучването е позитивно. Няколко акту-
ални 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 утвър-
диха в клиничната практика. 

CTONG11104 и EVAN разглеждат малко по-различен 
клиничен проблем като сравняват адювантното при-
ложение на тирозин-киназните инхибитори gefi tinib и 
erlotinib срещу адювантна химиотерапия, включваща 
cisplatin и vinorelbine. Отново се наблюдава подобре-
ние по отношение на DFS, което е статистически зна-
чимо, но това не се пренася в статистически значимо 
подобрение на OS.

ADAURA е рандомизирано клинично проучване, оце-
няващо 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 пър-
вичната крайна цел DFS сред пациентите в стадий II-
IIIA 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 попу-
лация пациенти (стадий IB-IIIA) DFS на 24-ти месец е 
89% в рамото с osimertinib спрямо 52% в рамото с пла-
цебо (HR 0.20 95% CI 0.14-0.30). 

В полза на адювантното лечение с osimertinib са наис-
тина впечатляващото подобрение на DFS, както и зна-
чителната 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-ки-
назни инхибитори от първа генерация не успяха да 
демонстрират подобряване на OS, въпреки подобря-
ването 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 орга-
низации вече препоръчват обмислянето на osimertinib 
в адювантен план. 

Използването на тирозин-киназни инхибитори, тарге-
тиращи 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 резултати-
те от редица клинични проучвания, изследващи този 
клиничен въпрос.

Имунотерапия

Имунотерапията, в лицето на редица имунни 
checkpoint-инхибитори, промени драматично тера-
певтичното 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 хе-
терогенна популация от туморни клетки. Съвсем очак-
вано редица клинични изпитвания бяха стартирани. 
Проучването IMpower010, чийто резултати бяха пред-
ставени на ASCO 2021, е първото клинично проучване, 
оценяващо ефикасността на имунотерапията в адю-
вантното лечение на НДКБД. В IMpower010 са рандо-
мизирани 1005 пациента с резециран НДКБД в стадий 
IB-IIIA (7-о издание на AJCC/UICC класификацията) 
след приключване на 4 курса адювантна cisplatin-ба-
зирана химиотерапия и съответно са получили 16 
цикъла atezolizumab 1200 mg на всеки 3 седмици или 
най-добри поддържащи грижи. При средно просле-
дяване от 32.2 месеца atezolizumab статистически зна-
чимо 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 ме-
сеца), 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-киназ-
ни инхибитори, DFS не е валидиран сурогатен маркер 
на OS  при употребата на имунотерапия. Към момента 
данните от проучването не позволяват формален ана-
лиз на OS. PEARLS, ANVIL и BR31 са сходни по ди-
зайн 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 про-
учвана в сравнение с адювантната. Резултати от ме-
та-анализи, сравняващи неоадювантната и адювант-
ната cisplatin-базирана терапия при пациенти в IB-IIIA 
стадий, показват, че и двата подхода водят до сравни-
ми резултати. В резултат на това неоадювантната хи-
миотерапия 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 опера-
цията, понижаване на стадия на заболяването, по-ран-
но лечение на микрометастатичната болест, както и 
възможността  да се оцени ефикасността на проведе-
ната терапия чрез образни изследвания или от патоло-
гичния стадий, което да позволи смяна на терапията. 
Въпреки това, с оглед на значително по-малкото данни 
в полза на неоадювантната терапия, световните пре-
поръки остават за провеждането на адювантна такава 
към момента. 

От друга страна, наличието на значителен неоантиге-
нен товар, както и по-ниската туморна хетерогенност 
теоритично предполагат възможността за максимална 
полза при неоадювантното приложение на имуноте-
рапия. Няколко клинични проучвания демонстрира-
ха окуражаващи резултати по отношение на ефикас-
ността 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 па-
тологичен отговор (≤10% остатъчни туморни клетки 
-  major pathologic response – MPR) при 45% от вклю-
чените 20 пациента. LCMC3 е мултицентрично проуч-
ване, в което две дози atezolizumab 1200 mg през 3 сед-
мици демонстрира 19% честота на MPR. Много сход-
ни 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 из-
глежда обещаващо. В действителност, химио- и иму-
нотерапията са доказали синергично действие чрез 
подобряването на съотношението на T-клетките 
спрямо раковите клетки, понижаване на количество-
то имуносупресивни цитокини, секретирани от ту-
мора, 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 окура-
жаващи резултати доведоха до стартирането на реди-
ца клинични проучвания от фаза III, резултатите от 
които се очакват в следващите няколко години. 

Лечение на локално авансирал нерезектабилен НД-
КБД

Дефиницията на нерезектабилен НДКБД е широ-
ко дискутирана и съгласие по този въпрос по-скоро 
липсва. Независимо от това повечето световни пре-
поръки считат пациценти с доказано медиастинално 
ангажиране (N2 и N3) като неподходящи за първона-
чално хирургично лечение. 

При такива пациенти комбинирането на лъче- и хими-
отерапия превъзхожда дефинитивна лъчетерапия като 

единствено лечебно средство. Мета-анализ, публику-
ван 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, утвър-
ди 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 пациен-
ти в добро общо състояние (PS 0-1), които нямат съ-
ществени коморбидности, имат добър функционален 
резерв и са адекватно стадирани (PET/CT за изключ-
ване 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. Препоръки-
те за избор на химиотерапевтичен режим следват тези 
за адювантна химиотерапия.  

Клиничните проучвания, доказали превъзходството 
на cCRT, демонстрират значителна хетерогенност по 
отношение на използваните химиотерапевтични ре-
жими. Най-често прилаганите в клиничната практика 
остават cisplatin/etoposide, започвайки от ден 1 на лъ-
четерапията, и carboplatin/paclitaxel ежеседмично, за-
почвайки отново на ден 1 от лъчетерапията. Мета-ана-
лиз от Stauer et al, публикуван в JAMA Oncology през 
2017 година, доказа сравнимата ефикасност на двата 
режима. Cisplatin/etoposide се отличава със статисти-
чески значимо по-висока честота на гадене и повръ-
щане, 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, консо-
лидиращата 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 зна-
чимо подобряване на общата преживяемост – 49.6% 
срещу 36.3% и медиана на общата преживяемост съот-
ветно 47,5 месеца срещу 29.1 месеца за експериментал-
ното срещу контролното рамо. Въпреки че в проучва-
нето 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, консолидира-
ща 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 
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cCRT. PACIFIC6 от друга страна е клинично проуч-
ване, изследващо ефикасността на durvalumab след 
последователна лъчехимиотерапия при пациенти, не-
подходящи за cCRT. Сходни проучвания с други anti-
PD-L(1) инхибитори текат към момента и се очакват 
резултатите им.

Подобно на PACIFIC беше стартирано и клиничното 
проучване LAURA, при което са включвани  пациен-
ти 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 заболява-
не. Към момента не е демонстрирана полза по отно-
шение на преживяемостта на хирургичното лечение 
спрямо стандартна cCRT. Неясни са и ползите от упо-
требата на „индукционна“ cCRT спрямо неоадювантна 
химиотерапия. Подобни пациенти следва да се обсъж-
дат 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 при-
чина препоръките на ESMO са категорични, че систем-
на терапия трябва да бъде предлагана на всички паци-
енти в IV стадий с PS 0-2. 

Палиативната химиотерапия при метастатичен НД-
КБД следва да е платина-базиран дублет. Мета-анализ 
категорично доказва превъзходството на дублетната 
терапия пред монотерапията, но не успя да демонстри-
ра допълнителна полза на триплетна терапия. Плати-
на-базираната терапия води до относителна редукция 
на риска от смърт на 1-вата година с 22% спрямо несъ-
държащи платина-комбинации. 

В исторически план първата линия платина-базира-
на химиотерапия е провеждана в обем 6 цикъла. Ме-
та-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 подобре-
на 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, не-
подходящи 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 диску-
сия. 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 дове-
де до подобряване на преживяемостта (HR 1.07 95% CI 
0.99-1.15). Cisplatin-базираната химиотерапия води до 
значително повече гадене, повръщане и нефротоксич-
ност, за разлика от carboplatin-базираната терапия, за 
която е характерна по-честата тромбоцитопения. Въ-
просът беше разгледан повторно в голям мета-анализ 
на Cochrane, включващ 3973 пациенти, като резулта-
тът 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 неск-
вамозен 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 значи-
телно внимание беше насочено към комбинирането 
на анти-ангиогенни агенти със стандартна химиоте-
рапия при несквамозния НДКБД. Мета-анализ сред 
над 2000 пациенти от Soria et al, публикува в Annals of 
Oncology през 2013 година, демонстрира отново мал-
ко, но статистически значимо подобряване на общата 
преживяемост чрез добавянето на anti-VEGF препа-
рата bevacizumab към стандартна химиотерапия (HR 
0.90 95% CI 0.81-0.99). По-голямата част от позитивни-
те клинични проучвания с bevacizumab са използвали 
дублетна терапия с carboplatin/paclitaxel. По тази при-
чина ESMO препоръчва употребата на bevacizumab да 
бъде ограничена до пациенти с несквамозен НДКБД, 
лекувани за предпочитане с carboplatin + paclitaxel. 

Привлекателна терапевтична стратегия е използване-
то на индукционна терапия, ограничена до 4 цикъла, 
последвана от по-малко токсична поддържаща тера-
пия. PARAMOUNT е първото клинично проучване, 
доказало ефикасността на този подход. В него пациен-
ти с напреднал несквамозен НДКБД са рандомизира-
ни да получат поддържаща терапия с pemetrexed или 
плацебо до прогресия или неприемлива токсичност 
след проведени 4 цикъла cisplatin/pemetrexed. Поддър-
жащата терапия води до статистически значимо подо-
брение 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 зна-
чение от хистологичния подвид, които са рандомизи-
рани 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 монотерапи-
ята, като docetaxel и vinorelbine са доказали сходна 
ефикасност по отношение на общата преживяемост. 
Едно от първите проучвания, насочени специфично 
към тази пациентска популация, беше публикува-
но 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 преживя-
емост (HR 0.64 95% CI 0.52-0.78). При подгруповите 
анализи терапевтичният ефект изглежда се запазва 
във всички подгрупи, включително възраст > 80 го-
дини 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 подо-
бри 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 паци-
енти > 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 липса-
та 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, катего-
рично 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 те-
рапия 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 предик-
тивен маркер като EGFR, ALK, ROS1 и BRAF V600E 
мутация, следва да им бъдат предлагани най-добри 
поддържащи грижи. 

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 имуноте-
рапията, 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 де-
монстрира клинична полза и частично измести хими-
отерапията. 

Keynote-024 е първото рандомизирано клинично про-
учване при пациенти с PD-L1 TPS > 50%, които са ран-
домизирани да получат монотерапия с pembrolizumab 
или химиотерапия. При 5-годишно проследяване се 
наблюдава медиана на общата преживяемост в екс-
перименталното рамо 26.3 месеца срещи 13.4 месеца 
в конролното рамо (HR 0.62 95% CI 0.48-0.81) и 5-го-
дишна преживяемост 31.9% срещу 16.7%, независимо 
че 64,2% от пациентите в контролното рамо са полу-
чили 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 ту-
морните 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 химиоте-
рапия. Подгрупов анализ при пациентите с висока 
експресия на PD-L1 демонстрира подобряване на ме-
дианата 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 де-
монстрирало 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 про-
учване, в което пациентите са рандомизирани да по-
лучат cemiplimab или стандартна химиотерапия. Под-
групов 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 пациен-
тите в контролното рамо са получили впоследствие 
cemiplimab. 2-годишната обща преживяемост е съот-
ветно 50.4% срещу 27.1%.
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Комбинирана химио- и имунотерапия

НДКБД е първата туморна локализация, при която 
синергизмът между химио- и имунотерапия беше из-
следван и доказан.

KEYNOTE-189 е рандомизирано клинично проучване 
сред пациенти с авансирал несквамозен НДКБД, не-
селектирани според PD-L1 експресия. Пациентите са 
рандомизирани да получат първа линия химио- и иму-
нотерапия (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). Наблюдава-
ната медиана на общата преживяемост сред цялата па-
циентска популация е съответно 22.0 месеца за експе-
рименталното 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 контролно-
то рамо (HR 0.71 95% CI 0.5-1.00) – резултат много схо-
ден с този на KEYNOTE-024, постигнат  чрез моно-
терапия 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 при-
чина комбинираната химиоимунотерапия се превърна 
в златен стандард при лечението на първа линия на па-
циенти с авансирал несквамозен НДКБД и особено при 
тези с PD-L1 TPS < 50%. 

KEYNOTE-407 е много сходно рандомизирано кли-
нично проучване, което обаче е проведено сред па-
циенти 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 статисти-
чески значимо подобрение на медианата на общата 
преживяемост за експерименталното рамо съответ-
но 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 па-
циентите в контролното рамо. Успехът на Keynote-407 
превърна режима carboplatin + paclitaxel/nab-paclitaxel 
+ pembrolizumab в стандарт за пациентите с плоско-
клетъчен метастатичен НДКБД. 

IMpower130 и IMpower131 са сходни клинични проуч-
вания, изследващи ефикасността на atezolizumab или 
плацебо в комбинация с carboplatin + nab-paclitaxel 
при неплоскоклетъчен и плоскоклетъчен НДКБД съ-
ответно. 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 статис-
тически 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 – меди-
ана на общата преживяемост 14.2 срещу 13.5 месеца за 
експерименталното срещу контролното рамо съответ-
но (HR 0.88 95% CI 0.73.1.05). Резултатите са наблюда-
вани въпреки липсата на кросовър между рамената. 

Интересен подход е залегнал и в клиничното проучване 
IMpower150, в което пациенти с авансирал несквамо-
зен 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 ме-
сеца (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 инхибито-
ри, като подгрупови анализи демонстрират подобре-
ние на резултатите и при тях, въпреки ограниченията 
на анализи при такива малки пациентски попуалции. 

Комбинирана имунотерапия

Привлекателна възможност за лечението на пациенти-
те с авансирал НДКБД представлява комбинираната 
имунотерапия, което позволява спестяване на токсич-
ностите, 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 рандо-
мизирани 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). Паци-
енти с експресия на PD-L1 < 1% пък са рандомизирани 
съответно към nivolumab с ipilimumab в посочени-
те 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 ме-
дианата на общата преживяемост при рамото с комби-
нираната имунотерапия спрямо химиотерапевтично-
то рамо – 17.1 срешу 14.9 месеца (HR 0.79 95% CI 0.67-
0.93). 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 честота-
та на НЛР. По тази причина проучването беше прекра-
тено преждевременно, а монотерапия с pembrolizumab 
остава златният стандарт при тази пациентска попу-
лация. 

Интересен подход с комбинирана имунотерапия е 
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представен във фаза 2 проучването CITYSCAPE, в кое-
то 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 обнадежда-
ващи като в подгрупата с PD-L1 TPS ≥ 50% е наблю-
давана 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 моно-
имунотерапия (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 па-
циентите с авансирал НДКБД е представена в проуч-
ването CheckMate 9LA, в което пациенти с нелекуван 
до момента авансирал НДКБД са рандомизирани да 
получат съответно nivolumab 360 mg на всеки 3 седми-
ци + 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 ста-
тистически значимо подобрение на общата преживя-
емост – 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 про-
учвания с anti-PD-(L)1 инхибитори на втора линия. 
Docetaxel дава честота на обективен отговор в порядъ-
ка около 10%, медиана на преживяемостта без прогре-
сия около 3 месеца и медиана на общата преживяемост 
около 6-8 месеца. Pemetrexed е добра възможност при 
пациенти с несквамозен НДКБД с много сходни резул-
тати. През последните десетилетия антиангиогенните 
медикаменти в известна степен надградиха постиг-
натите резултати от docetaxel, като към момента съ-
ществуват две възможности за комбинирана терапия 
на втора линия: docetaxel + ramucirumab и docetaxel + 
nintedanib. И двете възможности постигат обща пре-
живяемост в порядъка на 10 месеца. 

Втора линия имунотерапия

Преди постигането на впечатляващите резултати на 
първа линия, имунотерапията навлезе силно при па-
циентите с НДКБД, прогресиращи на платина-базира-
на дублетна терапия. 

С проучванията CheckMate 017 и CheckMate 057 
nivolumab затвърди своето превъзходство над 
docetaxel при пациенти с авансирал НДКБД, независи-
мо от експресията на PD-L1 (съответно несквамозен 
и сквамозен НДКБД). Общата преживяемост е статис-
тически значимо по-добра в рамото с nivolumab и е 
съответно 11.1 срещу 8.1 месеца (HR 0.68 95% CI 0.59-
0.78). 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 паци-
енти 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 експери-
менталното рамо – 11.8 срещу 8.4 месеца (HR 0.70 95% 
CI 0.61-0.80). Отново се наблюдава 5-годишна прежи-
вяемост 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 прежив-
вямост 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, ти-
розин-киназните инхибитори (ТКИ) са лечението на 
избор. Клиничните проучвания системно доказват по-
вишена честота на обективен отговор и преживяемост 
без прогресия при по-ниска токсичност спрямо хими-
отерапия. Повечето клинични проучвания не демон-
стрират 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 ес-
теството 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 мно-
жество места е желателно да се проведе тъканна/течна 
биопсия с цел оценка на придобитата резистентност. 
Често определени мутации, водещи до придобита рез-
истентност на ТКИ, биха могли да се лекуват успешно 
чрез ТКИ от по-нова генерация, напр. T790M мута-
ция 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, 
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сравняващи docetaxel с анти-PD-1/PD-L1 инхибито-
рите, подгруповите анализи демонстрират полза за 
docetaxel при пациентите с EGFR и ALK мутации. От 
друга страна проучванията на първа линия за комби-
нирана химиоимунотерапия не са допускали пациенти 
с онкогенни мутации. Изключение е IMpower150, чий-
то резултати са разгледани по-долу. 

EGFR-мутирал НДКБД

Откриването на активиращиет мурации в EGFR сред 
пациентите с НДКБД доведе до революция в лечение-
то на заболяването и даде своеобразно начало на ерата 
на персонализираната медицина при лечението на со-
лидните тумори. 

Еволюцията на тирозинкиназните инхибитори пре-
минава към момента през създаване на три генерации. 
Първата генерация представена от gefi tinib и erlotinib 
навлиза в клиничната практика в началото на 21 век. 
Няколко години по-късно се откриват и втора гене-
рация тирозинкиназни инхибитори с представители 
afatinib и dacomitinib, чиято водеща характеристика 
и отлика от предходната генерация е необратимата 
блокада на киназния домейн. Това доведе до револю-
ция в лечението на EGFR-мутиралия недребноклетъ-
чен 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 тирозинки-
назни 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 мута-
ции съставляват над 80% от всички мутации, които се 
откриват при EGFR-позитивните пациенти с НДРБД. 
Останалата част от 10-15% е представена от така на-
речените редки мутации основно в екзони 18 – 21, за 
които се знае твърде малко. Относително често се от-
криват 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 за-
почва от проучването IPASS. IPASS е клинично проуч-
ване, в което са включени пациенти с авансирал бело-
дробен аденокарцином, които не са били пушачи и са 
пушили < 10 пакетогодини и са отказали тютюнопу-
шенето. В проучването пациентите са рандомизирани 
да получат gefi tinib 250 mg/ден или до 6 цикъла хими-
отерапия carboplatin/paclitaxel. Преживяемостта без 
болест в общата пациентска популация е почти иден-
тична – 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 пре-
живяемост без болест 9.5 месеца за рамото с gefi tinib 
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 тиро-
зин-киназни инхибитори от 1-ва и 2-ра генерация, 
като erlotinib, afatinib, dacomitinib. Характерно за про-
учванията с тирозин-киназните инхибитори от първа 
и втора генерация е липсата на подобрение по отноше-
ние на общата преживяемост, което до голяма степен 
се обяснява с голямата честота на кросовър. 

Няколко проучвания сравняват ефикасността на ти-
розин-киназните инхибитори от 1-ва и 2-ра генера-
ция. В проучването LUX-Lung 7 afatinib е сравнен с 
gefi tinib, 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 отно-
шение на преживяемост без прогресия, въпреки ста-
тистически 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 практи-
ка и в лечението на т. нар. редки мутации. Често кате-
горията 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 gefi tinib 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 ин-
хибира сигналните пътища активиращи всички хомо- 
и хетеро-димери и на трите рецептора. Свързването с 
тирозинкиназния домейн на ErbB рецепторната фами-
лия е панрецепторно и ковалентно или необратимо.

Проведеният post hoc анализ на клиничните проуч-
вания с afatinib включени в програмата LUME-Lung е 
показал клинични ползи и при болни с най-често сре-
щаните 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 гене-
рация. В проучването AURA3 пациенти с докумен-
тирана 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 химиоте-
рапевтичния 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 gefi tinib/erlotinib. Статистически зна-
чимо 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 кли-
ничното проучване PROFILE 1014, в което crizotinib демонстрира превъзходство над химиотерапия по отноше-
ние 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 послед-
ваща 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 демонсти-
раха 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 повише-
на 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 на-
стоящите 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 + Vinorelbinе

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.

Cisplatin + Pemetrexed

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

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. 
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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-)адюван-
тен план следва да се използва само при строги кон-
траиндикации 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 за-
боляване 

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.
Gefi tinib – 250 mg P.O. дневно до прогресия.

Първа линия таргетна терапия при ALK/ROS1-му-
тирал 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 про-
гресия на Alectinib или Ceritinib като първа линия или 
Crizotinib и поне още един ALK инхибитор).
Първа линия имунотерапия и комбинирана имунохи-
миотерапия

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 токсич-
ност. 

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 те-
рапия с pembrolizumab и pemetrexed до прогресия или 
неприемлива токсичност.

Pembrolizumab + Carboplatin + Paclitaxel (Nab-
paclitaxel) (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 те-
рапия 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 поддър-
жаща терапия с atezolizumab и bevacizumab до прогре-
сия или неприемлива токсичност

Atezolizumab + Carboplatin + Nab-paclitaxel (при не-
плоскоклетъчен 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 под-
държаща терапия с atezolizumab до прогресия или не-
приемлива 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 под-
държаща 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.

Cisplatin (Carboplatin) + Pemetrexed (при неплоско-
клетъчен НДКБД)

Cisplatin – 75 mg/m2 I.V. (Carboplatin AUC5), ден 1
Pemetrexed – 500 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни за 4-6 цикъла, след което под-
държаща терапия с pemetrexed.

Cisplatin (Carboplatin) + Gemcitabine

Cisplatin – 75 mg/m2 I.V. (Carboplatin AUC5), ден 1
Gemcitabine 1200 mg/m2 I.V. (1000 mg/m2 I.V.), ден 1
Повторение през 21 дена за 4-6 цикъла.

I линия монохимиотерапия 

Vinorelbine – 25-30 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15

Повторение през 28 дни до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Gemcitabine – 1250 mg/m2 I.V., дни 1 и 8 
Повторение през 21 дни до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1
Повторение през 21 дни до прогресия или неприемлива 
токсичност.

II и последваща линия имунотерапия

Pembrolizumab – 200 mg I.V., ден 1

Повторение през 21 дни (при тумори PD-L1-експресия 
≥ 1% от туморните клетки) до прогресия или непри-
емлива токсичност.
Atezolizumab – 1200 mg I.V., ден 1
Повторение през 21 дни (независимо от PD-L1-експре-
сия) до прогресия или неприемлива токсичност.
Nivolumab – 240 mg I.V., ден 1
Повторение през 14 дни (независимо от PD-L1-експре-
сия) до прогресия или неприемлива токсичност.

II линия химио- и комбинирана терапия

Docetaxel + Ramucirumab

Docetaxel – 75 mg/m2 I.V., ден 1
Ramucirumab – 10 mg/kg I.V., ден 1
Повторение през 21 дни.

Docetaxel – 75 mg/m2 I.V., ден 1

Повторение през 21 дни.

Vinorelbine – 25-30 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15

Повторение през 28 дни до прогресия или неприемлива 
токсичност.

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.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Лъчелечението е основен терапевтичен метод в ком-
плексното 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 опе-
ративно лечение. След радикална операция пациен-
тите подлежат на активно наблюдение. При R1 или R2 
резекция се провежда реоперация или следоператив-
нo лъчелечение.

При пациенти в ранен стадий, при които има меди-
цински противопоказания за оперативно лечение, се 
провежда дефинитивнo лъчелечение. При тумори под 
5 см, без данни от образните изследвания за уголеме-
ни медиастинални лимфни възли, се препоръчва про-
веждането на стереотактична екстракраниална радио-
хирургия (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 сравни-
ми с тези след хирургично лечение. Възможни лъчеви 
реакции в резултат на SBRT при карцином на белия 
дроб са лъчев пулмонит, фрактура на ребра, езофа-
гит и гръдна болка. Фрактура на ребро е възможно да 
се получи при периферни тумори средно от 13 до 22 
месеца след проведено лечение. Ретроспективен ана-
лиз 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 тумо-
ри, облъчени по схема 50 Gy в 5 фракции и 50 Gy в 4 
фракции – 48% от болните. Като при 56% от тях про-
тичат асимптоматично. При централно разположени 
тумори, облъчени по схема 45-50 Gy в 5 фракции, като 
страничен ефект от проведената радиохирургия авто-
рите посочват повишена честота на лъчев пулмонит, 
възможност за поява на брадикардия и обилен кръ-
вохрак.

Мултицентрично сравнително проучване на ROSEL/
STARS (Chang Lancet Oncol, 2015) обобщава резул-
татите при 58 болни в стадий T1-T2 (< 4 cм) N0, не-
подходящи за операция по медицински индикации, с 
такива, при които е извършена лобектомия. В първа-
та 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 дисек-
ция. Резултатите показват подобрение на 3-годишна-
та обща преживяемост при болните след SBRT (95%), 
спрямо тези след операция (79%). Доказана е и по-
ниска 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 карци-
ном на десен бял дроб в I стадий (схема 5х10Gy).

При тумори над 5 см, неподходящи за операция или 
за стеротактична радиохирургия, се провежда дреб-
нофракционирано дефинитивно лъчелечение до обща 
доза 60-66 Gy в 30 фракции. Болните в стадий Т1-2N1 
са подходящи за провеждането на едновременно лъ-
че-химиолечение.

Критични органи при карцином на белия дроб са сър-
цето, контралатералния бял дроб, хранопровод, гръб-
начен мозък и млечните жлези. Съществуват общопри-
ети таблици, показващи дозата, която могат да получат 
околните здрави тъкани и органи, за да не бъде увре-
дена нормалната им функция (Quantitative Analyses of 
Normal Tissue Eff ects in the Clinic (QUANTEC)).

Лечение на болни в IIIA и IIIБ стадий

При болните в III стадий може да бъде проведено сле-
доперативно 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 25-
30 фракции. При добро общо състояние на болните 
се провежда едновременно лъче-химиолечение. Адю-
вантното 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 пол-
зата 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 про-
учвания със средна продължителност на проследяване 
3,9 години, показва статистически значимо повишава-
не 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 лъче-
лечение до обща доза 60-66 Gy в 30 фракции за облас-
тта на първичния тумор и медиастиналните лимфни 
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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 метас-
тази с размери до 3 см може да се проведе краниална стеротактична радиохирургия (SRS). При планиране на ра-
диохирургия 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

Фиг. 4. Радиохирургия при единична мозъчна метас-
таза при болен с недребноклетъчен карцином на бял 
дроб. Планирането се извършва чрез сливане на об-
рази от МРТ и планиращ КТ. Проведено е еднократ-
но облъчване с доза 21 Gy
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Фиг. 5. Aнатомотопографско планиране при болен с 
костни метастази в торакални прешлени след про-
ведена неврохирургична стабилизация поради па-
тологична фрактура. Лекуван по схема 5х4Gy

Палиативно лъчелечение

Палиативно лъчелечение се провежда при медиасти-
нален синдром, свързан с притискане на вена кава су-
периор. Клинично протича със силен задух, съпрово-
ден с ортопнея, оток на лицето, поява на колатерални 
съдове по горната част на тялото, цианоза и тахикар-
дия. Прилагат се палиативни дози 30 Gy в 10 фракции 
в комбинация с високи дози кортикостероидна тера-
пия.

Палиативното лъчелечение е метод на избор при кръ-
вохрак, 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 пора-
ди дългия си латентен период - до 40 години в някои 
случаи след излагане на азбест. Възниква в мезотели-
алните 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 десетиле-
тие от живота. Данните от регистъра на епидемиоло-
гията и крайните резултати (SEER) отчитат приблизи-
телно 3300 нови случая годишно, в сравнение с близо 
200 000 случая на рак на белия дроб.(2). С установява-
нето на рисковете от експозиция на азбест на работно-
то място и по-добър контрол, честотата на мезотелио-
ма в Съединените щати (САЩ ) е намалял през послед-
ното 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., данни-
те 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 въз-
действието на урагана Катрина през 2005 г. Данните от 
Туморния регистър на Луизиана за 2009 г. документи-
рат 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-склон-
ни 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 респиратор-
ните заболявания от десетилетия. Изчерпателен пре-
глед на болестта, свързана с азбест от 1980 г., устано-
вява, че 8% от работниците, занимаващи се с азбест, са 
починали от дихателна недостатъчност вследствие на 
белодробна фиброза.(4) Рискът от развитие на мезо-
телиом е описан като 10% през целия живот на азбест 
работник, с до 70% от всички случаи на мезотелиом, 
включващи документирана експозиция на азбест. Ед-
новременното пушене повишава риска от злокачест-

вено заболяване при работещ с азбест.  60 пъти е по-
вишен риск от развитие на недребноклетъчен рак на 
белия дроб. Шансът за смърт от злокачествено заболя-
ване (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 из-
ложени на най-висок риск.

По-голямата част от азбестовите влакна са или амфи-
болови (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 обик-
новено се намират в спирачни накладки, корабострое-
не, 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 отго-
вор. Влакната се фагоцитират в мезотелиални клетки 
и инициират онкогенна каскада от събития, която 
включва активиране на c-Myc и c-Jun онкогени, свърз-
ване с рецепторите на епидермалния растежен фактор 
(EGFRs) и активиране на антиапоптотични гени като 
Bcl-xl. (5)

Лъчевата терапия също е замесена като възможна при-
чина за мезотелиом. В проучване на 77 876 пациенти с 
неходжкинов лимфом на възраст под 25 години, леку-
вани 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) Про-
учване върху на 22 140 пациенти с рак на гърдата, ле-
кувани 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 аз-
бестовите влакна. Установено е, че индуцират тумори, 
подобни на мезотелиом, когато се инжектират интра-
перитонеално при мишки.(9,10).  Simian Virus SV-40 е 
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полиомен вирус, за който се смята, че инактивира ту-
морни супресорни гени от семейството на ретинобла-
стомите. SV-40 нуклеинови киселини са идентифици-
рани 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 лаборатор-
ните процедури; обаче изследователите продължават 
да изследват този възможен начин на лечение.

Клинична картина

Симптомите, свързани с мезотелиома, са относител-
но неспецифични и могат да се наблюдават при почти 
всеки интраторакален болестен процес, доброкачест-
вен или злокачествен. Повечето пациенти имат ка-
шлица, 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 ско-
лиоза към ипсилатералната страна.

Плевралните изливи са чести и са отдясно в 60% от бо-
лните. Пет процента могат да се проявят с двустранни 
изливи. Плевралните плаки са чести и 1 от 5 пациенти 
развиват бибазиларна фиброза, характерна за хронич-
ната азбестоза. Компютърната томография (CT) може 
да покаже лимфни възли в плевралната основа. Маг-
нитно-резонансната томография може да определи 
инвазия в диафрагмата или медиастиналните струк-
тури, важно за предоперативната оценка. Позитрон-
но-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 плев-
родеза в идеалния случай трябва да се извърши след 
PET сканиране, тъй като възпалителната реакция на 
плевродезата може да повлияе на авидността на флу-
деоксиглюкозата на PET сканирането и да доведе до 
фалшиво положителни резултати.

Няколко паранеопластични синдрома са описани с 
мезотелиом. Те включват хиперкалциемия, хипогли-
кемия, автоимунна хемолитична анемия, хиперкоа-
гулационни състояния и дисеминирана интраваску-
ларна коагулация. Тези синдроми са неспецифични и 
могат да се наблюдават при редица злокачествени за-
болявания.

ПАТОЛОГИЯ

Диагнозата на мезотелиом може да бъде трудна. Забо-
ляването 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 тесто-
ве, които могат да разграничат мезотелиома от други 
злокачествени заболявания на плевралната кухина. 
Хистологичната вариабилност може да направи диа-
гнозата предизвикателство.

Най-често срещаният хистологичен тип е епителиои-
ден и е свързан с най-добра прогноза. Саркоматоид-
ните варианти с характерна морфология на вретено са 
свързани с по-лоша прогноза. Често могат да се видят 
смесени епителиоидни и саркоматоидни варианти. Тъ-
канта, получена чрез цитологичен анализ на плеврал-
на 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. Торакоскоп-
ските биопсии с директна визуализация на плеврални-
те възли осигуряват най-добър материал.

Имунохистохимичното оцветяване е важно за разгра-
ничаване на мезотелиома от аденокарциноми с белод-
робен произход или метастази от други места. Калре-
тининът обикновено е положителен при мезотелиом, 
с отчетена чувствителност от 95% и специфичност от 
87%.12 Тромбомодулинът има най-добра специфич-
ност при 92%, но е по-малко чувствителен при 68%. 
Други полезни антитела, насочени срещу свързани с 
мезотелия антигени, включват мезотелин, цитокера-
тин 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 из-
явление от експертен панел от 16 патолози от Между-
народната група по интереси по мезотелиом установи 
насоки за диагностициране на мезотелиом и разграни-
чаването 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. Тра-
диционните диагностични процедури включват цито-
логия на плевралната течност, получена чрез торако-
центеза, иглена биопсия на плеврална тъкан под CT 
ръководство, видео-асистирана торакоскопска хирур-
гия с директна визуализация и биопсия на плеврални 
възли и отворена торакотомия. Плевралната течност 
обикновено е кървава и ексудативна с повишен про-
теин, лактаза дехидрогеназа и брой клетки, но тази на-
ходка е неспецифична и чувствителността на цитоло-
гията 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, кое-
то намалява чувствителността и е свързано с повишен 
риск от пневмоторакс (9,5%) и туморно засяване на 
следата на иглата (21%). (15)Видео-асистираната тора-
коскопия има диагностична точност от 98% в опитни 
ръце и дава възможност за едновременна плевродеза. 
Лъчева терапия към входния порт често се препоръч-
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ва 10 до 12 дни след процедурата, за да се предотврати 
образуването на тумор. Други диагностични процеду-
ри включват ултразвук на хранопровода (EUS), меди-
астиноскопия и лапароскопия. Те  се използват повече 
за стадиране.

Стадиране
През годините са използвани няколко стадиращи сис-
теми за мезотелиом, почти изключително се занима-
ващи с първичен плеврален мезотелиом. Перитонеал-
ният мезотелиом няма своя собствена система за ста-
диране. 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 под-
тип: плеврална (Стадий I), гръдна стена или медиас-
тинална инвазия (Стадий II), перитонеална или ди-
афрагмална пенетрация (Стадий III) или отдалечени 
метастази ( Стадий IV).

Междувременно системата Brigham се опитва да дефи-
нира хирургична резектируемост и засягане на лимф-

ните възли. Болестта в стадий I е резекция без нодално 
разпространение; Стадий II е резектируем със засяга-
не на лимфни възли; Стадий III включва гръдната сте-
на, сърцето, диафрагмата или коремната кухина, със 
или без засягане на лимфни възли. Туморите в III ста-
дий 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), раз-
работена 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 забо-
ляване и се считат за неоперабелни. Регистърът на ту-
морите 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)

Таблица  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 па-
ренхим на бял дроб

Стадий III T1-2N1-2M0,T3N0-3M0 Торакална фасция, мастна тъкан,перикард, ипсилат.бял дроб, лимф-
ни възл под карината

Стадий IV T4 всяко N ,M, всяко T,N,M1 Разпостранение на тумора трансперитонеално,медиастиналните ор-
гани, T4, супракливикулрните лимфни възли , далечни метастази M1

Лечение
След като се потвърди диагнозата на плеврален мезо-
телиом, трябва да се извърши задълбочени изследва-
ния 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 сър-
дечно-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, хи-
миотерапия 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 недребноклетъ-
чен рак на белия дроб, не са абсолютни противопока-
зания за операция и за агресивна тримодална терапия 
при пациенти с мезотелиом, които иначе са годни за 

такава терапия. Изливите могат да се третират  с тал-
кова 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 проце-
дура в продължение на много години е екстраплеврал-
на пневмонектомия (EPP): радикална лява или дясна 
пулмонектомия, ексцизия на  висцерална,  или пари-
етална плевра, перикард и диафрагма със синтетич-
на реконструкция. Важна е методичната дисекция на 
интра- и екстраплеврални лимфни възли. Sugarbaker 
et al.(20) описват резултата в голяма серия от 183 па-
циенти, лекувани с EPP: Периоперативните смъртни 
случаи са 3,8% със средна и 5-годишна преживяемост 
съответно 19 месеца и 15%. Пациентите с епителоид-
на 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 предопера-
тивно стадиране с PET,
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Други проучвания, насочени към EPP, показват сред-
на преживяемост, варираща от 10-24 месеца.(21-,24) 
Rusch и Venkatraman (21) сравняват EPP по нерандо-
мизиран начин с плевректомия. Средната преживяе-
мост за пациенти с плевректомия е 18 месеца в срав-
нение 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 контралате-
ралния бял дроб или коремната кухина.

В някои центрове се предпочита използването на ин-
тракавитарна химиотерапия, обикновено с циспла-
тин. Могат да се постигнат концентрации от 3 до 5 
пъти по-високи от тези при системно приложение. По-
вечето 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 интрака-
витарното приложение, което изисква хидратация и 
внимателно наблюдение на бъбречната функция.

Стандартите за лечение препоръчват пациентите, ди-
агностицирани с мезотелиом, да бъдат подложени на 
мултидисциплинарна оценка и  внимателна предопе-
ративна оценка, за да се определи както казахме ста-
дия на заболяването. Пациентите, които са показани 
за операция да са с  минимални съпътстващи заболя-
вания, епителиоидна хистология и стадий I или може 
би стадий II (без засягане на лимфни възли) .(26) Па-
циенти със саркоматоидна хистология, бифазни хис-
тологии или екстраплеврално засягане на възли (ста-
дий III -IV) имат лоши резултати и вероятно не трябва 
да им се предлага радикална операция. Все още нито 
едно рандомизирано проучване не е показало предим-
ство в преживяемостта с EPP.

Циторедуктивната хирургия, щадяща белите дробове, 
предлага по-консервативен подход от EPP и се препо-
ръчва от някои, особено когато се комбинира с хими-
отерапия и лъчетерапия (тримодална терапия). Под-
ходите, щадящи белите дробове, обикновено включват 
плевректомия, отстраняване на париеталния плевра-
лен слой и декортикация. В голяма хирургична серия 
Flores et al (28) съобщават за средна преживяемост от 
15,8 месеца при 176 пациенти, лекувани с плевректо-
мия и декортикация. Teh et al (29) проведоха система-
тичен преглед на щадяща белия дроб  хирургия при 
пациенти с мезотелиом, като анализираха резултатите 
при 1270 пациенти от 26 проучвания. Средната пре-
живяемост на 1, 2, 3, 4 и 5 години е била съответно 
51%, 26%, 16%, 11% и 9%.

Вариантите за лечение включват използването на адю-
вантна химиотерапия или лъчева терапия и дори хи-
рургични подходи в рамките на специфични проучва-
ния. Авторите признават, че при липса на каквито и да 
било контролирани проучвания не могат да се напра-
вят твърди заключения относно щадящата белите дро-
бове хирургия в сравнение с по-радикалните подходи. 
Независимо от това, в съвременната ера на по-често 

използване на адювантна и неоадювантна химиотера-
пия, по-консервативен подход към хирургията изис-
ква  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 разруша-
ване и да инициира серия от апоптотични събития. 
Фотодинамичната терапия е одобрена при някои зло-
качествени заболявания, но остава експериментална 
за злокачествен плеврален мезотелиом. Изпитванията 
оценяват употребата му за ерадикация на микроскоп-
ско остатъчно заболяване след макроскопска пълна 
резекция чрез извършване на лечение на интратора-
кална кухина.(30)

Палиативната хирургия остава жизнеспособна опция 
за пациенти, които не са годни за по-агресивна ради-
кална EPP или които имат напреднало заболяване. 
Талковата плевродеза чрез постоянен гръден дренаж 
осигурява симптоматично облекчаване на диспнея-
та, свързана със злокачествен плеврален излив. То-
ракоскопски приложен пудра с талк обикновено е 
по-ефективен и издръжлив и с използването на ви-
део-асистиран торакоскоп може също да позволи на 
хирурга да извърши циторедуктивна процедура. Като 
мярка за комфорт може да се постави постоянен ту-
нелен дренаж в гръдния кош, което позволява на па-
циента 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 облекчава-
не на болката, но тези отговори са преходни; лъчете-
рапията рядко демонстрира значителен отговор като 
основен метод за интраторакално заболяване и не е 
доказано, че подобрява преживяемостта.(31) Интен-
зитетно-модулираната лъчетерапия (IMRT) е сложна 
модалност, която използва  лъчи под различни ъгли в 
3-измерен конформен модел, позволяваща по-интен-
зивно излъчване към целта с по-голяма прецизност. 
Често се използва след EPP, тъй като ипсилатералният 
хемиторакс е често срещано място на рецидив. Проуч-
ване 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 прежи-
вяемост, както и качеството на живот при нелекувани 
пациенти с малигнен плеврален мезотелиом (МПМ).

Неоадювантна химиотерапия
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Неоадювантна химиотерапия се прилага при опера-
билен 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 от-
криват предиктивни маркери, които да отдиференци-
рат болните, които биха имали полза от това лечение. 
Повечето клинични изпитвания използват дублети, съ-
държащи препарата цисплатин, в комбинация най-чес-
то с пеметрексед или гемцитабин. Средната обща пре-
живяемост варира от 17-25 месеца.

Интраплеврална химиотерапия

Интраплевралната химиотерапия е възможен метод на 
лечение в случаите, когато заболяването е локализира-
но само в плевралната кухина. По време на плевректо-
мия/декортикация са прилагани платина съдържащи 
режими, най-често в комбинация с препарата мито-
мицин С, както и хипертермична интраплеврална хи-
миотерапия. Като цяло методът не води до значителен 
терапевтичен ефект, поради което се препоръчва из-
ползването му само в клинични проучвания.

Първа линия

В исторически план първият препарат, използван за 
лечение на малигнен плеврален мезотелиом, е вино-
релбин. Приложението му на първа линия за МПМ е 
демонстрирало обещаващи резултати на фона на до-
бър профил на безопасност. В клинично изпитване, 
фаза II, на 29 пациента с нетретиран МПМ е прило-
жен 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 комби-
нацията от платинов препарат с пеметрексед, прило-
жени заедно с фолиева киселина и витамин Б12 като 
добавка. Регистрационното проучване, което предста-
влява фаза III рандомизирано, плацебо контролирано, 
заслепено изпитване, сравнява цисплатин с или без 
пеметрексед при 456 нетретирани пациенти с малиг-
нен 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 по-
лучили 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 оплаквания-
та 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 тера-
певтична пауза след 4-6 цикъла химиотерапия.

Като първа линия терапия за МПМ се прилага и раз-
ширението на схемата пеметрексед/цисплатин чрез 
добавяне на бевацизумаб. Проучването MAPS пред-
ставлява фаза III рандомизирано изпитване върху 
448 пациента, което сравнява стандартно прилагана-
та като първа линия схема цисплатин/пеметрексед в 
комбинация с бевацизумаб срещу цисплатин/пеме-
трексед. В клиничното изпитване са включени паци-
енти на възраст до 75 години, без сърдечносъдови за-
болявания, неконтролирана артериална хипертония, и 
които не са приемали антикоагуланти и НСПВ препа-
рати като придружаващи медикаменти. Триплета де-
монстрира по-голяма обща преживяемост в сравнение 
с цисплатин/пеметрексед (18.8 месеца срещу 16.1 ме-
сеца), както и по-дълго време, свободно от прогресия 
(9.2 месеца срещу 7.3 месеца). Добавянето на бевациз-
умаб към химиотерапията обаче води до увеличаване 
на нежеланите лекарствени реакции степен 3 и 4, осо-
бено в случаите на поява на артериална хипертония, 
тромбози и степен 1 и 2 епистаксис. Повечето пациен-
ти са преустановили лечението поради токсичност в 
рамото с бевацизумаб.

В лечението на МПМ е включен и препарата кар-
боплатин. От фаза II проучвания комбинацията на 
карбоплатин с пеметрексед постига средна обща пре-
живяемост от 13-14 месеца и средно време, свободно 
от прогресия, 7-8 месеца, подобни на резултатите от 
регистрационното проучване на цисплатин/пеметре-
ксед. Обединен ретроспективен анализ на 70-годиш-
ни пациенти с МПМ, при които е приложен дублета 
карбоплатин/пеметрексед, демонстрират сходни дан-
ни 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 замяна-
та 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 хими-
отерапия, 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 прогре-
сия на заболяването или неприемлива токсичност. 
Средната обща преживяемост е 8 месеца, което де-
монстрира 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 пре-
живяемост е 66 седмици, като 53%, 30% и 20% от паци-
ентите са живи на 1, 2 и 3 година от проследяването.
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Като първа линия терапия за МПМ е проучен и препа-
ратът паклитаксел. Проведено е клинично проучване 
на 25 пациента с нетретиран МПМ, при които е при-
ложен паклитаксел 200 mg/m². Средната обща прежи-
вяемост 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 пациен-
та демонстрира, че може да бъде постигнат ефект от 
поддържаща терапия с пеметрексед след 6 цикъла хи-
миотерапия при сравнително добър профил на безо-
пасност. Хетерогенността на пациентската популация, 
различните химиотерапевтични режими, приложени 
на първа линия, както и малкият брой пациенти, кои-
то са получили поддържаща терапия обаче затрудня-
ват получаването на по-точни данни за ефикасността 
на този вид терапия.

Втора линия

Терапевтичните опции след рецидив/тласък на забо-
ляването при пациенти с МПМ са малко на брой.

Фаза III проучване при 243 пациента, които не са 
получили пеметрексед на първа линия, демонстри-
ра по-висока степен на отговор (18.7% срещу 1.7%), 
по-добър контрол на болестта и по-дълго време, сво-
бодно 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 пеметрек-
сед, е опция при пациенти, които са получили отговор 
на първа линия химиотерапия с пеметрексед. Ретрос-
пективен анализ на 31 пациента демонстрира контрол 
на болестта в 48% и степен на отговор 19% при паци-
енти, които са добили ефект от първа линия с пеме-
трексед, траещ поне 3 месеца, след което са ретрети-
рани 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 вино-
релбин като втора линия за МПМ, показва степен на 
отговор 16% и средна обща преживяемост от 9.6 месе-
ца. 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 включ-
ване на пациентите в клинични изпитвания.

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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ТИМУС, МЕДИАСТИНУМ, 
ПЛЕВРА – МАЛИГНЕН 
МЕЗОТЕЛИОМ

Д. ПЕТРОВ, И. МИХАЙЛОВА, 
Д. ДАМЯНОВ, 
И. ПАНДЖАРОВА

Тумори на тимуса

Думата „тимус“ произлиза от гръцката дума thumos, 
която означава сърце или душа, вероятно поради мес-
тоположението си, или пък идва от билката мащерка, 
на която прилича [1]. Тимусът е специализиран ро-
зово-сиво оцветен мек лобулиран орган, разположен 
анатомично в предния горен медиастинум пред сър-
цето и зад гръдната кост. Това е централен лимфои-
ден орган, спомагащ за узряването на Т-лимфоцити-
те, които са основни клетки за функционирането на 
имунната система. [2, 3]. Развива се от третата фарин-
геална торбичка, заедно с паращитовидната жлеза, 
расте по време на ранна детска възраст, достига макси-
мално 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 среща-
ните тумори на предния медиастинум, представлява-
щи 20% от всички медиастинални тумори и 50% от 
всички предни медиастинални тумори [5]. Над 90% 
от всички тимусни тумори се появяват в предния ме-
диастинум, а останалата част се появява в областта на 
шията или други медиастинални зони, особено в аор-
то-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 миас-
тения гравис (MG).

Патология

Тимусът се състои от тимоцити, лимфоцити и епител-
на строма. Шест вида епителни клетки са идентифи-

цирани в зрелия тимус, четири съществуват в корти-
калната област и два в медуларната област. Тип шест 
образува Hassalls корпускули, които са характерни за 
тимуса [6].

Въпреки че лимфомите, невроендокринните тумори 
(NET) и туморите на зародишните клетки могат да 
възникнат в тимуса, само тимомите, тимусните карци-
номи и тимолипомите възникват от истински тимус-
ни елементи. Нормалният контур на тимуса е двойно 
вдлъбнат или плосък, но болният тимус има по-изпъ-
кнал ръб.

Тимомите обикновено са лобулирани, твърди, жъл-
то-розови до сиви тумори, които могат да съдържат 
кистозни пространства, калцификация или кръвоиз-
лив. Те могат да бъдат капсулирани, прилепнали към 
околните структури или откровено инвазивни. Ми-
кроскопски тимомите възникват от тимусните епител-
ни клетки, въпреки че тимоцитите или лимфоцитите 
могат да преобладават хистологично. Истинските ти-
моми съдържат цитологично слаби клетки и трябва да 
се разграничават от тимусните карциноми.

Подобно на тимома, тимусният карцином е епителен 
тумор, но цитологично проявява злокачествени ха-
рактеристики. Обширната локална инвазия и отдале-
чените метастази са често срещани. Нискостепенните 
тумори (LGT) включват плоскоклетъчен карцином, 
мукоепидермоиден карцином, базалоиден карцином. 
Високостепенните тумори (HGT) включват лимфо-
епителни карциноми, дребноклетъчен карцином, не-
диференциран, саркоматоиден и ясноклетъчен кар-
цином [7]. LGT имат по-благоприятен клиничен курс 
(медиана на оцеляването (MS) 24,4 месеца до > 6,6 го-
дини), в сравнение с HGT (MS 11,3–15 месеца) [8].

Туморите често са макроскопски големи, капсулирани 
маси. Характерна особеност на тези тумори е наличи-
ето на гнезда на туморни клетки, които са отделени от 
околната строма и съдържат области на некроза. Те 
обикновено показват цитологични и архитектурни ха-
рактеристики на невроендокринната диференциация 
и следователно могат да бъдат положителни за CD56, 
невроноспецифична енолаза (NSE), хромогранин, со-
матостатин и синаптофизин [9].

Понастоящем термините „неинвазивен“ и „инвази-
вен“ се предпочитат пред доброкачествено или злока-
чествено обозначение.

Хистологична класификация

За да се унифицира патологията на тимусните ново-
образувания, 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 морфологи-
ята на неопластичните епителни клетки и ненеоплас-
тичния лимфоцитен компонент [10, 11].
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Таблица 1 и 2.

Класификацията на СЗО има прогностично значение. СЗО тип A-B2 тумори е по-вероятно да се проявят с ло-
кално-регионално заболяване, отколкото WHO тип B3-C [12]. Хистологията може да помогне да се предскаже ре-
зектабилността. 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 преоб-
ладаване 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 синд-
роми (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 карци-
номи имат висок злокачествен потенциал и могат да бъдат агресивни с лоша прогноза. Първоначалното предста-
вяне 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 диаг-
ностицирането. 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 15-
100 години) и мъжко предразположение [18]. Една трета от пациентите са случайно диагностицирани, а остана-
лите имат симптоми, вторични на ПНС. Съобщава се, че метастазите се появяват в 20-30% от случаите, като зася-
гат 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 паци-
ентите с MG имат тимоми [19]. MG се характеризира с развитие на автоимунни антитела към ацетилхолинови-
те 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 съоб-
щава 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 невропа-
тия 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 синд-
ром. 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 пуб-
ликувана система на СЗО, използваща класификацията на TNM.

Таблица 3.

Изследвания

Кръвни тестове

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 характерис-
тика и съдовото засягане.

Ролята на PET/CT в диагностиката, планирането на ле-
чението, рецидивите е доказана от различни проучва-
ния и е получила признание [23]. Ролята на сцинтигра-
фията на соматостатинов рецептор е проучена в NET. 
Gallium 67 се приема от лимфоми и може да помогне 
при диференциална диагноза.

Биопсия

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

Тимосните тумори изискват мултидисциплинарен 
екипен подход, включващ гръдни хирурзи, лъчете-
рапевтични и медицински онколози, специалисти по 
образна диагностика, пулмолози за определяне на оп-
тимален план на лечение.

Насоките на NCCN [24] от гледна точка на лечението 
разделят тимусните тумори на три категории: локали-
зирани/резектабилни, локално напреднали/нерезекта-
билни и метастатични. Определянето на резектабил-
ност трябва да се извършва от опитни гръдни хирурзи. 
Хирургичната резекция (тотална тимектомия и пълно 
отстраняване на тумора) е подходяща при операбил-
ни 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 лъ-
четерапия (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 хи-
миотерапия. При резекция R2 се взема предвид PORT 
и химиотерапия.



165

Роля на хирургията

Радикалната хирургична резекция е водеща в лечение-
то и е най-важният предиктор за дългосрочно прежи-
вяване. Въпреки че средната стернотомия е най-често 
използваният подход, двустранни антеролатерални 
торакотомии с процедура на напречна стернотомия 
или черупка на мида се предпочитат при напредна-
ли 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 за-
боляване. Радикалната резекция (CR) може да изисква 
резекция на съседни структури, включително пери-
кард, диафрагмен нерв, плевра, бели дробове и дори 
основни съдови структури. Разширената тимектомия 
включва изрязване на всички тъкани отпред на пери-
карда 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 заболява-
не 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 би-
опсия при неоперабилни случаи [28].

Роля на лъчетерапията

Радиотерапията е показана при персистенция, локал-
но 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 заболява-
не, тъй като намалява честотата на рецидиви след CR 
от 28% на 5% [30]. Pollack отчита увеличаване на 5-го-
дишната преживяемост без заболяване за стадий II до 
стадий IVA от 18% на 62% [31]. За напреднало заболя-
ване 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 па-
циенти с неоперабилно заболяване. За адювантно ле-
чение се използва обща доза от 45-50 Gy за ясни или 
близки граници; 54 Gy за микроскопски положителна 
персистенция. При пациенти с персистенция се пре-
поръчва обща доза от 60 Gy (1,8 до 2 Gy/фракция на 
ден). Не се препоръчва обширно елективно лимфоген-
но облъчване, тъй като тимомите обикновено не ме-
тастазират 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 комби-
нирани схеми, схемите, базирани на цисплатин/док-
сорубицин, изглежда дават най-добър резултат. След 
неоадювантна терапия трябва да се опита радикална 
хирургична резекция, когато това е възможно, и огра-
ничените плеврални метастази могат да се резецират 
индивидуално, докато тези с обширни плеврални за-
болявания могат да изискват химиотерапия или ком-
бинация от химиотерапия и лъчетерапия.

Аналози на соматостатин

Високата експресия на соматостатиновите рецептори 
от тимомите и засилената утилизация на радиомар-
киран октреотид доведе до възможната терапевтич-
на възможност за октреотид с предизолон и може да 
доведе до обективен отговор [32]. Неговата роля при 
тимусните карциноми не е оценена конкретно и ро-
лята в NETs е докладвана в малки серии и доклади за 
случаи.

Молекулярно-таргетирана терапия

В тимусните тъкани са идентифицирани редица мо-
лекулярни 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 ска-
ниране, кръвни тестове и ядрено изобразяване, вклю-
чително PET/CT или октреотидно сканиране на всеки 
6 месеца и продължава поне 10 години, тъй като до 
момента са докладвани късни метастази след първо-
начална операция (36).

Прогностични фактори

Положителните прогностични маркери включват 
нискостепенни тумори, ниска митотична активност, 
без капсулна инвазия, без метастатично разпростра-
нение или засягане на лимфни възли и пълна резек-
табилност на тумора при операция. Лошите прогно-
стични фактори включват наличие на асоциирани 
ендокринопатии, непълна резекция на тумор, тумори 
в напреднал стадий. Прогнозата при пациенти с пър-
вични тимусни NET остава лоша поради агресивния 
характер и високата честота на рецидиви след опера-
ция.

Заключение

Туморите на тимуса са хетерогенна група тумори, ва-
риращи от относително доброкачествени тимоми до 
силно агресивни карциноми. Хирургията продължа-
ва 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 тера-
певтични подходи.
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ОРГАНИ НА 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА (МКБ С15-С26)
  
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 смърт-
ността от рак. Той е лечим в най-ранните етапи, въпре-
ки това обикновено се диагностицира в напреднала 
фаза. През последните години се наблюдава известен 
напредък в лечението на рака на хранопровода, вклю-
чително 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 гра-
ница 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 гръд-
ния вход до нивото на бифуркацията на трахеята, на 
около 24 см от горните зъбни резци;
б. средната гръдна част (C15.4) е проксималната поло-
вина на хранопровода между трахеалната бифуркация 
и езофагогастралната връзка. Долното ниво е прибли-
зително на 32 см от горните зъбни резци;
в.. долната гръдна част (C15.5), приблизително 8 см 
дължина (включва 
коремен хранопровод), е дисталната половина на хра-
нопровода между бифуркацията на  трахеята и езофа-
гогастралната връзка. Долното ниво е приблизително 
40 см от горните зъбни резци.
3. Езофагогастрална връзка (С16.0). Ракови заболява-

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 дренаж-
на зона, включително възли на truncus coeliacus и па-
раезофагеални възли в шията, но не и надключичните 
възли.

Фиг. 1. Анатомия на хранопровода

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Годишно се диагностицират около 500 000 случая 
на езофагеален рак в света, но има значителни гео-
графски 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 езофаге-
ален рак са плоскоклетъчни (SCC). Честотата на аде-
нокарцинома (ADC) се е увеличила драстично и по-
настоящем 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. Прибли-
зително 17 460 нови случая и 15 010 смъртни случая 
са оценени за 2012 г. Средната възраст при диагности-
циране 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 же-
ните. Тумори на Siewert от тип 1 (аденокарцином, или 
ADC) са осем до девет пъти по-чести при мъжете, от-
колкото при жените.
Честотата на възникване на езофагеалния рак е при-
близително три пъти по-висока при чернокожите, от-
колкото 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, уве-
личава риска от метаплазия в дисталната част на хра-
нопровода 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 иритан-
ти, 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 увели-
чение на риска спрямо други фактори) за ADC/адено-
карцином.

Препоръките за скрининг (няма рандомизирани дан-
ни 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 ендоско-
пия, езофагектомия, ендомукозна резекция, фотоди-
намична терапия (PDT) или други аблативни терапии.

Диагноза

При асимптоматични пациенти скринингът не е пре-
поръчителен, тъй като не е рентабилен (по изключе-
ние при пациенти, които са с повишен риск от забо-
ляването). 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

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 пара-
неопластична хиперкалциемия).

Горна стомашно-чревна ендоскопия

Тази диагностична процедура е златният стандарт. 
Комбинацията от ендоскопска биопсия и цитология 
има точност над 90% при диагностициране на езофа-
геален рак.

Бариева контрастна рентгенография

Тази диагностична процедура може да установи ано-
малии на контурите и мотилитета, фистула на диха-
телните пътища и може да бъде полезна, когато целият 
хранопровод не е визуализиран ендоскопски. За оп-
ределяне на диагнозата обаче е необходима тъканна 
биопсия.

ПАТОЛОГИЯ

Повечето новодиагностицирани пациенти имат ADC, 
но има противоречиви доклади за прогнозата. По-мал-
ко от 1% от езофагеалните тумори са лимфом, мела-
ном, карциносарком или дребноклетъчен карцином.

Петдесет процента от туморите възникват в долна-
та трета от хранопровода, 25% се появяват в горната 
част на хранопровод и 25% от туморите се появяват 
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в средната третина на хранопровода. Три четвърти от 
всички аденокарциноми на хранопровода се откриват 
в дисталната му част, докато плоскоклетъчните карци-
номи са локализирани в проксималната до средната 
трета на хранопровода.

СТАДИРАНЕ

Американската съвместна комисия за рака (AJCC) е 
определила стадирането на рака по TNM класифика-
ция, която определя анатомичната степен на заболя-
ването. 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.

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

Процедурите по стадирането може да включват след-
ното:

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 периезофагеални-
те лимфни възли в до 50% от случаите. Магнитно-ре-
зонансно изобразяване (MRI) осигурява подобни на 
CT резултати.

Ендоскопски ултразвук (EUS). EUS може да бъде по-
лезен, когато метастазите не се откриват чрез CT или 
други форми на изобразяване. EUS е оптималната тех-
ника за локално-регионално стадиране. Метаанализ 
показва повече от 71% чувствителност при поставяне 
на предоперативна дълбочина на инвазия (Т) и чувст-
вителност 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 метастатич-
но заболяване и може да промени лечението на забо-
ляването при 25% до 40% от пациентите. Тя е ограни-
чена при установяването на T, а EUS е по-добър при 
установяването на N, но PET/CT има по-голяма чувст-
вителност за откриване на далечно метастатично за-
боляване, отколкото само CT. Понастоящем PET/CT се 
изследва за използване при адаптиране на лечението 
въз основа на метаболитния отговор в проучването 
CALGB 80302.

Бронхоскопията се изисква, за да се изключи инвази-

ята на задната стена на трахеята или трахеоезофагеал-
ната фистула.

Тя е задължителна при аденокарциноми в областта на 
гастроезофагеалната връзка със суспектно ангажира-
не на кардията без образни данни за метастазирано 
заболяване, за да се изключи перитонеална дисемина-
ция.

Последната осма ревизия на TNM класификацията на 
хранопровода и езофагогастричната връзка от Амери-
канската смесена комисия за рака (AJCC) е представе-
на 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

T1 Туморът инвазира ламина проприа, 
мускуларис мукозе или субмукозата

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

Таблица 2. Дефиниране на регионалните лимфни въ-
зли (N)

N – компонент N – описание

Nx Регионални лимфни възли не са оце-
нени

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
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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 по-
вечето пациенти биват диагностицирани с авансирало 
заболяване, често без клинични или рентгенологични 
данни за това, прави оперативното лечение безполез-
но. Притеснение и съмнения за приложимостта му 
при много пациенти буди и морбидитета, съпътстващ 
езофагектомията. Въпреки това хирургичното лече-
ние е най-добрата опция за лечение на рака на хра-
нопровода в ранен стадий, вкл. при високостепенна 
дисплазия, и остава водещия метод за контрол при 
локално авансирало заболяване. За да се прецени пра-
вилната стратегия за резекция на хранопровода, тряб-
ва 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 па-
циенти с рак на хранопровода е все още само 25 %, вло-
шаването 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, факто-
рите, свързани с пациента (възраст, хирургична анам-
неза, 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 ре-
зекционна линия трябва да е на 10 сантиметра от ту-
мора, 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 лимфадене-
ктомия (шийна, гръдна и целиачна) тя подобрява хи-
рургичното стадиране и локалния контрол [Altoriki 
et al,]. Застъпниците на шийна и целиачна лимфна 
дисекция при трансхиатален подход считат, че сред-
ната преживяемост остава сходна, а морбидитетът на-
малява в сравнение с радикалната лимфаденектомия 

[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 езофаге-
ална резекция са еднакво безопасни при извършване 
по стандартизиран начин [Walther B]. Предимства-
та на шийната анастомоза включват възможността 
за по-обширна резекция на хранопровода, по-редки 
постоперативни оплаквания от рефлукс, по-малко 
усложнения, предизвикани от инсуфициенция на ана-
стомозата, 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-ви-
соко ниво на удовлетворение на пациентите и по-мал-
ко следоперативни усложнения. Интерпозицията на 
колона, рядко йеюнум, остават опция в случаи на пре-
дходна 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 ретро-
перисталтично.

Трансторакална езофагогастректомия

Езофагогастректомия по Ivor-Lewis. Включва коре-
мен достъп и дясна торакотомия с осъществяване на 
горна гръдна езофагогастрична анстомоза (над или на 
нивото на v. azygos) [Cooper]. Стомахът се мобилизи-
ра за използване като тръба, извършва се дисекция на 
целиачни и леви гастрични лимфни възли със запазва-
не 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 постиг-
нат чисти резекционните линии при тумори в средна-
та трета.

Езофагогастректомия по McKeown. Започва с дясна 
торакотомия за мобилизация на хранопровода и сис-
темна медиастинална лимфна дисекция [Cooper]. С 
абдоминален достъп се мобилизира стомашната тръ-
ба и се осъществява абдоминална лимфна дисекция. 
Следва ляв шиен достъп, тръбата се „качва“ на шията 
през задния медиастинум и там се извършва гастрое-
зофагеална анастомоза. Този подход е основно подхо-
дящ за тумори в средната трета, изискващи щателна 
дисекция. Шийната анастомоза позволява постигане 
на по-добри резекционни граници в сравнение с опе-
рацията на Ivor-Lewis.

Трансхиатална езофагогастректомия

Осъществява се чрез абдоминален и ляв шиен достъп 
[Cooper]. Мобилизацията на стомаха е подобна на оп-
исаните по-горе методи. По-голямата част от дисек-
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цията на хранопровода се осъществява през хиатуса 
при добър визуален контрол след оптимизирана ре-
тракция. Добрата видимост и възможността за кон-
трол на кървенето от сегментни езофагеални съдове 
значимо намалява кръвозагубата и необходимостта 
от хемотрансфузия. Шийната част на хранопровода се 
мобилизира през ограничен ляв шиен разрез. Езофа-
гектомията се осъществява през абдоминалния разрез 
и стомахът се изтегля през медиастинума до шийния 
разрез за гастроезофагеалната анастомоза. Този дос-
тъп 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. Медиастиноскоп-
ски-асистирана трансхиатална езофагектомия позво-
лява 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 тран-
схиатална езофагогастректомия, но понякога се на-
блюдава 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]. Моби-
лизацията 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, изис-
кващи 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 преживяе-
мост и общата преживяемост. Това се дължи на раз-
ширената лимфаденектомия, която се извършва при 
десностранните достъпи, за разлика от лимитираната 
такава при левите подходи.

Минимално инвазивна езофагектомия (MИE)

Този термин обхваща хирургични стратегии, включва-
щи минимално инвазивните езофагогастректомия на 
Ivor-Lewis (лапароскопия и лимитирана торакотомия 
или видеоторакоскопия) или на McKeown (видеото-
ракоскопия, лимитирана лапаротомия или лапароско-
пия и цервикална инцизия). МИЕ, извършена в цен-
трове с голям обем на дейност, показва редуцирани 
усложнения при същите отдалечени онкологични ре-
зултати, както след отворена езофагогастрична резек-
ция [Taurchini et al].

Робот-асистираната минимално инвазивна езофа-
гектомия (РАМИЕ)

Тя е сравнително нова, приложима и безопасна проце-
дура, а ранните следоперативни резултати са съпоста-
вими 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 па-
лиативно 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 назнача-
ват 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 ди-
латация – опасност от перфорация на езофагеалната 
стена.

Фотодинамична терапия. Инжектира се венозно свет-
линно активиращ се медикамент (Photofrin®), който се-
лективно 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. Нормал-
ните тъкани не се увреждат, но е възможно радикално 
третиране само при суперфициални лезии. Възмож-
ните усложнения са както при ЕМР.

Радиофрекфентна аблация (РФА). Балон с вградени 
малки електроди се разгъва в областта на дисплазич-
ните промени при хранопровод на Барет и се пуска 
електрически ток. Суперфициалните клетки се уни-
щожават чрез нагряване. С периодични едноскопски 
биопсии в тези участъци се контролират по-нататъш-
ните 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 коа-
гулация; фотодинамична терапия, криорезекция или 
електрокоагулация;
• езофагеален стент;
• палиативни операции.
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Хирургично лечение при карцином на гастроезофа-
геалната връзка

Карциномите с тази локализация хистологично са 
предимно аденокарциноми и обичайно се диагно-
стицират в напреднал стадии. По тази причина те са 
трудни за лечение, като прогнозата е лоша дори след 
радикална хирургична резекция и в сравнение с кар-
циномите 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 дълго-
срочна 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 разде-
лят на S1 – тумори в дисталната част на хранопрово-
да, инфилтриращи кардията, S2 – тумори в областта 
на анатомичната кардия и S3 – тумори в субкардиал-
ния отдел на стомаха, инфилтриращи кардията. Все 
още съществуват дискусии по отношение на тора-
ко-абдоминалния или трансхиаталния достъп при S1 
и S2.Според много автори трансхиаталният подход е 
с по-нисък морбидитет, сравнено с торако-абдоми-
налният 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 препо-
ръчват 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 хранопрово-
да не трябва да надминава 2 см. Необходимостта от 
постигане на чиста проксимална резекционна линия е 
накарало някои автори да препоръчат торако-абдоми-
налния 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 лимфаденектоми-
ята също са предмет на дискусия, без да са налице ясни 
рандомизирани контролирани проучвания. Повечето 
аденокарциноми на кардията от S1 и S2 тип се трети-
рат хирургично посредством дистална езофагектомия 
и проксимална гастректомия, докато дистална езофа-
гектомия и тотална гастректомия се препоръчва при 
S3 тумори.В клиничната практика понякога може да 
бъде много трудно да се дефинира точното местопо-
ложение на туморите на гастроезофагеалната връзка, 
което усложнява избора между дистална езофагекто-
мия с тотална гастректомия и езофагектомия с прок-
симална гастректомия. По отношение на лимфаденек-
томията 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-

речна жлеза или хиатуса на диафрагмата е препоръ-
чително извършването на лява панкреатектомия, лява 
супрареналектомия и циркулярна резекция на краче-
тата 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. Резул-
татът 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, пре-
цизното стадиране, мултидисциплинарната оценка и 
базираните на протоколи, специфични за даден ста-
дий на заболяването терапии, са критични за оптими-
зиране на изхода от лечението на пациенти с езофа-
геален 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 физи-
ологични 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 препоръч-
ва дефинитивна химио-лъчетерапия при тези болни 
[Ajani].

Хирургия се препоръчва като възможно лечение при 
повечето случаи с езофагеален рак без инвазия на не-
резектабилни съседни структури или метастатична 
болест. Езофагеалната резекция може да се извърши 
посредством разнообразни оперативни техники, като 
най-подходящата операция за всеки индивидуален бо-
лен се диктува от фактори, свързани с пациента и хи-
рурга. 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 консерва-
тивно [Paulson]. За съжаление хирургия при локоре-
гионален езофагеален рак се прилага само 30-40% от 
резектабилните случаи, вероятно поради факта, че 
исторически езофагектомията се асоциира със значи-
ми 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 не-
хирургичното 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-



177

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 лъчеле-
чение към стандартното хирургично лечение е златен 
стандарт при пациентите с локално авансирал, опе-
рабилен карцином на хранопровода. Пациенти, при 
които хирургичното лечение е невъзможно (по физи-
ологични или онкологични причини) се насочват за 
химио- и лъчетерапия.

Изборът на предоперативното химио- и/или лъчеле-
ние 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 гастроезофагеална-
та връзка и много по-нисък процент при останалите 
отдели на хранопровода (NCCN). В миналото паци-
ентите от двете хистологични групи са имали сходни 
отдалечена преживяемост, стадиране и лечебни режи-
ми. 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 екви-
валентна преживяемост на получената след хирургия 
за локално авансирал, неметастатичен езофагеален 
сквамозен карцином (NCCN). Въпреки сходните ре-
зултати 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 про-
вежда 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 хи-
мио-лъчелечението и самостоятелната химиотерапия 
при локално авансиралия аденокарцином. На база 
резултатите от няколко метаанализа се доказа, че пе-
риоперативната химиотерапия, включваща платинов 
препарат и флуоропиримидин, в продължение на 8-9 
седмици предоперативно и 8-9 седмици следоператив-
но 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 заболя-
ването. Плоскоклетъчният КХ засяга основно церви-
калния отдел и горните 2/3 на хранопровода, докато 
аденокарциномът се развива в дисталната трета. Зло-
качествените 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 хра-
нопровода.

Дълбочината на инвазия (Т стадия), метастазите в л. 
възли (N стадия) и лимфоваскуларната инвазия (LVI) 
са основни прогностични фактори при КХ, според по-
следната ТNМ класификация от 2018 г. (Табл. 3). Лока-
лизацията 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-чес-
ти са ЛР при тумори с проксимална локализация, 
а при дистално разположени аденокарциноми далеч-
ното метастазиране е водещо. Доброто общо състоя-
ние, 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 диа-
гнозата 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 пре-
живяемост е около 35-40%.

Неоадювантна химиотерапия (НХТ) или едновре-
менно лъчехимиoлечение (ЛХЛ)

Усилията за повишаване на онкологичната радикал-
ност при оперативното лечение на КХ са в посока на 
прилагане на НХТ или едновременно ЛХЛ. Предо-
перативна платина-базирана ХТ се прилага най-чес-
то 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 прежи-
вяемост, сравнено със самостоятелно оперативно ле-
чение.В друго проспективно проучване [Stahl et al.] се 
сравнява НХТ и едновременното ЛХЛ при T3-4NxM0 
карцином на хранопровода. Резултатите показват пре-
димство на ЛХЛ пред НХТ при аденокарциномите на 
гастроезофагеалния преход по отношение на постиг-
ната операбилност.

Прилагането на предоперативно ЛХЛ е стандарт при 
локално авансирали и гранично операбилни карцино-
ми на хранопровода, препоръчано в основни между-
народни ръководства.

Дефинитивно лъчелечение

В исторически аспект, основен лечебен метод при за-
боляването е радикалната хирургия. Повечето публи-
кации, сравняващи ЛЛ с хирургическия подход, имат 
ретроспективен характер. Cen et al., 2012 г., проследя-
ват 12 482 болни в Тайван, лекувани чрез дефинитив-
но 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 при-
лага при болни, които са иноперабилни, отказват опе-
ративно лечение и не могат да понесат едновременно 
ЛХЛ.

Дефинитивно лъче-химиолечение

Прилагането на едновременно ЛХЛ при пациенти-
те, 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 ста-
дий 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 

Network (NCCN) не препоръчва провеждане на следо-
пертативно ЛЛ при пациенти след проведена радикал-
на 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 пло-
скоклетъчен карцином.

Прилагането на следоперативно ЛЛ е с противоречиви 
резултати.

Регионален лимфен басейн;

Елективният лимфен басейн, подлежащ на лъчелече-
ние, се определя от разположението на първичния ту-
мор:

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 хранопро-
вода, се включват л. в. до нивото на карината, супрак-
лавикуларни, параезофагеални и медиастинални л. в.

3) При тумори, разположен в средна 1/3 на хранопро-
вода, се включват параезофагеалните л.в.

4) При тумори, разположени в дистална 1/3 или 
гастроезофагиалния преход (GEJ), се включват па-
раезофагеални, целиачни, парааортални и л.в. по мал-
ката кривина на стомаха към truncus celiacus.

Таблица 4. Mишенни обеми при перкутанно лъчеле-
чение

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 ре-
зонанс 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.

Лечебни дози и фракциониране на дозата:Предопе-
ративно ЛЛ се прилага при стандартно фракциони-
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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 де-
финитивно лечение.

За тумори на цервикалния хранопровод, при невъз-
можност за хирургично лечение, се прилагат лъчеле-
чебни 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.Па-
лиативно лъчелечение се предписва съобразно симп-
томатиката на заболяването и състоянието на болния. 
Може да бъде самостоятелно перкутанно ЛЛ или бра-
хитерапия.

Приложението на брахитерапията (БТ) в лечението на 
КХ е основно с палиативна цел за сравнително бързо и 
продължително повлияване на симптомите на дисфа-
гия. Препоръчва се при пациенти с очаквана преживя-
мост 2-3 месеца, а при по-ниска се прилага стентиране. 
При неоперабилни болни БТ може да се приложи като 
свръхдозиране след перкутанно ЛЛ – при персистен-
ция. Самостоятелно може да се приложи при начални 
Т1а/b тумори след нерадикална операция (при нали-
чие на G3/LVI + не се препоръчва БТ, а следоперативно 
перкутанно ЛЛ).

При самостоятелната палиативна БТ фракциониране-
то е 15-20 Gy, назначени на 10 мм от оста на апликато-
ра в 3-4 фракции (4-6 Gy на фракция). След палиатив-
но 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 апликато-
ра. БТ се прилага веднъж седмично. При предопера-
тивното лъче-химиолечение БТ не намира приложе-
ние. 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.Инсти-
тутът 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 карцино-
ми и саркоми на хранопровода.

Поведението при тях е прилагане на хирургично лече-
ние, 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 рандомизира-
ни опити, които пряко да сравняват първичната хи-
мио-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-лъче-
терапията пред лъчетерапия самостоятелно. Проуч-
ването използва режим на цисплатин и инфузионни 
5-FU, в комбинация с лъчетерапия 50 Gy, в сравнение 
с лъчетерапията с 64 Gy самостоятелно. Редица ран-
домизирани 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-лъ-
четерапията спрямо лъчелечението при показани па-
циенти.

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 предста-
веното проучване на фаза III PRODIGE-5/ACCORD-17 
показва подобна преживяемост при пациенти, лекува-
ни 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 хи-
рургична намеса при операбилен езофагеален рак са 
ограничени и оптималният подход е противоречив. 
Две клинични изпитвания са предоставили доказател-
ства в подкрепа на нехирургичния подход при някои 
пациенти:

В първото изпитване, пациентите с локално напредна-
ли, но операбилни сквамозни тумори са лекувани с хи-
мио-лъчетерапия, а пациентите с поне частичен отго-
вор са рандомизирани за продължителна химио-лъче-
терапия 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 локал-
но авансирали сквамозни тумори до окончателна хи-
мио-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 по-
лезна. Изпитване, разглеждащо този подход, е преус-
тановено 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 паци-
енти със SCC. Пациентите са лекувани с 30 Gy облъч-
ване и с два цикъла на едновременно приложение на 
5-флуороурацил (5-FU) и цисплатин. Допълнителни 
20 Gy облъчване се предоставя след оперативната на-
меса, 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 хи-
мио-лъчетерапия предлага някакво предимство пред 
операцията самостоятелно. Множество дебати съ-
ществуват относно тълкуването на тези изпитвания.

Walsh et al. демонстрират значителен ефект за средната 
преживяемост (16 срещу 11 месеца, P = 0,01) и 3-го-
дишна преживяемост (32% спрямо 6%, Р = 0,01) при 
пациенти, получаващи предоперативна химио-лъче-
терапия. Въпреки това ограниченията на това изпит-
ване включват хирургични усложнения, малък брой 
изследвани пациенти и фактът, че всички пациенти са 
имали ADC.

Групата за рак и левкемия CALGB 9781 е провела про-
учване, в което проспективно рандомизирано изпит-
ване на интергрупата за лечение с тримодалност сре-
щу хирургическа операция при 56 пациенти с езофа-
геален 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 резек-
ции при тези, които са получавали предоперативно 
лечение (92% срещу 69%), и е наблюдаван 29% пълен 
патологичен отговор. Счита се, че има полза за пре-
живяемост 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 седмич-
ното приложение на карбоплатин и паклитаксел в 
продължение на пет седмици, едновременно с лъче-
лечение 41,4 Gy, е утвърден стандарт при лечението 
на локално авансиралия плоскоклетъчен езофагеален 
карцином.

Неоадювантната химио-лъчетерапия показва тенден-
ция за предимство спрямо неоадювантната химиоте-
рапия самостоятелно при пациенти с локално аван-

сирали, но резектабилни SCC тумори. В едно рандо-
мизирано изпитване, което не е успяло да постигне 
целите за натрупване, пациентите са получили хими-
отерапия, 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-лъчетера-
пия (Р = 0.06). Средната преживяемост е 21,2 спрямо 
32,8 месеца, а 3-годишната преживяемост е 27% спря-
мо 43% (Р = 0,14).

Метаанализ изяснява ползите от неоадювантна хи-
мио-лъчетерапия или химиотерапия в сравнение с 
операцията самостоятелно. Абсолютната разлика в 
преживяемостта между неоадювантна химио-лъчете-
рапия срещу хирургия самостоятелно е 13%, докато 
абсолютната разлика в преживяемостта между нео-
адювантната 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 значи-
мо преимущество за преживяемостта при постопера-
тивна химио-лъчетерапия в сравнение с хирургична 
намеса самостоятелно при гастроезофагеални и сто-
машни ракови заболявания.

Неотдавнашно проучване на CALGB изследва използ-
ването на по-интензивна химиотерапия (ECF), при-
ложена преди и след постоперативна лъчетерапия с 
5-FU, но не установява подобрение на преживяемост-
та в сравнение с режима на 5-FU, използван в проуч-
ването Intergroup. Въз основа на тези данни, адювант-
ната химио-лъчетерапия е вариант за ADC тумори на 
долния хранопровод, въпреки че повечето клиници-
сти 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). Ре-
зултатите от проучването CRITICS, сравняващи сле-
доперативна ECC химиотерапия с постоперативна 
химио-лъчетерапия на базата на цисплатин/капецита-
бин, показаха липса на ефект върху общата преживяе-
мост на следоперативната лъче-химиотерапия в срав-
нение със следоперативната химиотерапия. С оглед на 
тежката поносимост към следоперативно лечение и в 
двете рамене, бъдещите проучвания трябва да се фо-
кусират върху оптимизирането на предоперативните 
стратегии за лечение.

Химиотерапия

Химиотерапия с единичен агент показва нива на отго-
вор от 15% до 25%.

Коефициентите на реакция на комбинирана химиоте-
рапия са 25% до 45%.
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Цисплатин с 5-FU е схема за терапия с комбинирана 
модалност при локално-регионално заболяване и сис-
темно заболяване.

SCC може да бъде по-чувствителен към химиотера-
пия, 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 диагностици-
ране, като по този начин осигуряват стимул за добавя-
не на системна терапия рано по време на лечението на 
пациента.

В двете най-големи проучвания, изследващи предо-
перативната химиотерапия, проучването Intergroup 
(INT 0113) не показва полза за преживяемост, докато 
изпитването на Медицинския изследователски център 
(MRC) демонстрира тримесечно предимство на пре-
живяемостта при химиотерапията в сравнение с опе-
рация 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 хирур-
гична намеса и проява на по-висока токсичност.

Хирургията се извършва само при 80% от пациенти-
те в групата с химиотерапия в INT 0113, в сравнение с 
92% при проучването на MRC. Резултатът само за хи-
рургичната 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 хими-
отерапия с епирубицин, цисплатин и 5-FU (ECF) или 
хирургия самостоятелно при езофаго-стомашен аде-
нокарцином. От 503 пациенти 15% имат езофаго-сто-
машен рак, а 11% имат езофагеален рак. Пациентите, 
лекувани с химиотерапия, имат повишена преживя-
емост 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 мно-
го пациенти с EGJ аденокарцином се лекуват с този 
подход.

Доцетаксел, цисплатин и 5-FU (DCF) също се срав-
няват 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 оксали-
платина като алтернатива на цисплатин и флуороу-
рацил. При дизайн две по две на изпитването, паци-
ентите са разпределени на случаен принцип към ECF 
(епирубицин/цисплатин/5-флуороурацил), ECX (епи-
рубицин/цисплатин/капецитабин), EOF (епирубицин/
оксалиплатина/5-флуороурацил), EOX (епирубицин/
оксалиплатина/капецитабин). Средното време на пре-
живяемост е съответно 9,9, 9,9, 9,3 и 11,2 месеца. Об-
щата преживяемост е най-висока при EOX (P=0,02). 
EOX вече е стандарт в много институции.

S1 в комбинация с цисплатин или с доцетаксел по-
казва превъзходство в сравнение със S1 при азиатски 
проучвания. Проучването FLAGS при западна попула-
ция 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 паци-
енти с локално напреднало или метастазирано заболя-
ване. 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 облъч-
ване 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 бър-
зо 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-сто-
машен рак с различен успех:

Трастузумаб подобрява преживяемостта в комбина-
ция с химиотерапия.

Изпитването ToGA показва подобрение в степента 
на отговор (47% спрямо 35%) и преживяемостта (13,8 
срещу 11 месеца) при пациенти с HER2-свръхекспре-
сиращи тумори, лекувани с трастузумаб в комбинация 
с химиотерапия с цисплатин/5-FU в сравнение с хими-
отерапията самостоятелно.

Инхибиторите на EGFR не са подобрили преживяе-
мостта в комбинация с химиотерапия. В проучване-
то 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, из-
следващо цетуксимаб в комбинация с капецитабин и 
цисплатин при тази популация, показва подобно по-
ниско преживяване (9,4 срещу 10,7 месеца).

Антиангиогенезната терапия показва потенциал по 
отношение на свободната от прогресия преживяемост. 
Проучването AVAGAST оценява използването на ан-
ти-VEGF антитяло бевацизумаб при езофаго-стома-
шен рак в комбинация с капецитабин и цисплатин. 
Добавянето на бевацизумаб към химиотерапията по-
добрява честотата на реакция (46% спрямо 37%) и пре-
живяемостта без прогресия (6,7 спрямо 5,3 месеца), но 

не показва подобрение на общата преживяемост. Ана-
лизът на подгрупите предлага полза за пациентите, 
записани в Америка. Тези резултати са провокативни, 
но са необходими допълнителни проучвания за опре-
деляне 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 нео-
адювантна;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:

Лъче-химиотерапия:

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 плоскокле-
тъчен 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 по-
следователни 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 

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

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.

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.
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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 Lipegfi lgrastim.

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.

CARBOTAX – Carboplatin (AUC 4-6), 1 ден Paclitaxel - 
175 mg/m2 I.V., ден 1.

Cisplatin + Etoposide + Epirubicine – Cisplatin - 25 mg/
m2 I.V., ден 1-3; Etoposide – 100 mg/m2 I.V. 2-часова ин-
фузия, ден 1-3; Epirubicine – 50 mg/m2 I.V., ден 1.

FLO – Oxaliplatin - 85 mg/m2 I.V., 2-часова инфузия, ден 
1; Ca folinas – 200 mg/m2 I.V. 2-часова инфузия, ден 1; 
5-FU – 2600 mg/m2 I.V. 24-часова инфузия, ден 1.

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 ин-
фузия, дни 1-2. Повторение през 21 дни, като е жела-
телно, профилактично на фона на Lipegfi lgrastim.

mXelOx – Capecitabine – 1500 mg P.O. два пъти дневно, 
дни 1-14; Oxaliplatin – 100-130 mg/m2 I.V. , ден 1. Повто-
рение 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. днев-
но, разделен в два приема, дни 1-14. Повторение през 
21 дни, като е желателно, профилактично на фона на 
Lipegfi lgrastim.

Cisplatin + Irinotecan – Cisplatin – 25 mg/m2 I.V., дни 
1-3; Irinotecan – 180 mg/m2 I.V., дни 1.

II линия химиотерапия:

Docetaxel – 75 mg/m2 I.V. ден 1. Повторение през 
21 дни.

Paclitaxel – 80 mg/m2 I.V., дни 1, 8 и 15. Повторение 
през 28 дни.

Irinotecan – 180 mg/m2 I.V., дeн 1. Повторение през
21 дни.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Няма стандартна схема на наблюдение.

На всеки 4 месеца за 1 година, на всеки 6 месеца в про-
дължение на 2 години и след това ежегодно (www.nccn.
org) се препоръчва преглед, физическо изследване, 
пълна кръвна картина (CBC), урея, електролити и те-
стове за чернодробна функционалност.

В случай на пълен патологичен отговор на химио-лъ-
четерапията, и без извършена последваща оперативна 
интервенция, се препоръчва 3-месечно проследяване, 

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

Рентгенография, CT сканиране и горна стомаш-
но-чревна ендоскопия трябва да се проведе, както е 
клинично указано.
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РАК НА СТОМАХА
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ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

В световен мащаб карциномът на стомаха предста-
влява 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 десе-
тилетия. 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.

За България ракът на стомаха е шестата по честота ло-
кализация при мъжете – 5.6%, на осмо място при же-
ните – 4% и на четвърто място като причина за смърт. 
Той представлява 4.7% от всички злокачествени забо-
лявания за двата пола за 2013 г. Възрастово специфич-
ната заболяемост и смъртност при рак на стомаха се 
увеличава с напредване на възрастта след 45 г. и дос-
тига своя пик при 80-84 г.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Средната възраст за начало е пето десетилетие.

Съотношението мъже-жени е 1,7:1.
Съотношението чернокожи към бели е 1,8:1.

Прекурсорните състояния включват: хроничен ат-
рофичен гастрит и чревна метаплазия, злокачестве-
на анемия (10% до 20% честота), частична гастрек-
томия за доброкачествено заболяване, инфекция с 
Helicobacter pylori (особено излагане в детството – три 
до петкратно увеличение), болест на Менетрие и аде-
номатозни полипи в стомаха. Тези прекурсорни лезии 
са до голяма степен свързани с дисталния (чревен тип) 
стомашен карцином.

Семейна анамнеза: първа степен (два до три пъти); 
семейството на Наполеон Бонапарт е пример; семей-
но 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 сто-
маха 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 адено-
карцином силно корелира с хранопровода на Барет.

СКРИНИНГ

В повечето страни скринингът на общите популации 
не е практичен поради ниската честота на рак на сто-
маха. Въпреки това скринингът е оправдан в страни, 
където честотата на рак на стомаха е висока. Японски-
те насоки за скрининг включват начална горна ендос-
копия на 50-годишна възраст, с последваща ендоско-
пия за аномалии.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Повечето видове рак на стомаха са аденокарциноми 
(над 90%) от два различни хистологични типа: чрев-
ни и дифузни. По принцип терминът „рак на стомаха“ 
обикновено се използва при аденокарцином на сто-
маха. Други стомашни ракови заболявания включват: 
неходжкинов лимфом (NHL), лейомиосаркоми, кар-
циноиди и гастроинтестинални стромални тумори 
(GIST). Диференцирането между аденокарцином и 
лимфом е от съществено значение, тъй като прогноза-
та 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
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кови лезии, стомашна атрофия и чревна метаплазия. 
На чревната форма се дължат повечето дистални ви-
дове ракови заболявания със стабилна или намалява-
ща 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, относител-
на ахлорхидрия и повишена рН стойност в стомаха. 
Полученият бактериален свръхрастеж води до произ-
водство на нитрити и нитрозо съединения, което води 
до по-нататъшна атрофия на стомаха и чревна мета-
плазия, като по този начин увеличава риска от рак.

Скорошният спад на стомашния карцином в Съеди-
нените 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 чес-
тота 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 хис-
тология. Разпространението на карцинома е дифузно 
субмукозно поради липсата на кохезия на клетките, 
водещо до линитис пластика. Продължаващото раз-
пространение на карцинома в перитонеума е често 
срещано. Не са установени предракови лезии. Въпре-
ки че не е предложен модел на канцерогенеза, той се 
свързва с инфекция с H. pylori. Представени са гене-
тични предразположения към ендемични форми на 
карцинома, както и асоциации между карцином и 
индивиди с А кръвна група. Тези видове ракови забо-
лявания се появяват в проксималния стомах, където 
се наблюдава повишена честота в световен мащаб. 
Поетапно тези ракови заболявания имат по-лоша про-
гноза, отколкото дисталните локализации.

Дифузните лезии са свързани с аномалии на системи-
те на фибробластния растежен фактор, включително 
K-sam онкоген, както и е-кадхеринови мутации. По-
следното води до загуба на слепване на клетките.

Молекулен анализ

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

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

р53 е мутиран при приблизително 40% до 60%, причи-
нено от алелни загуби и базови преходни мутации на 
Е-кадхеринова експресия (CDH1 ген на 16q), медиатор 
на клетъчна адхезия, се наблюдават при недиференци-
рани 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/

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 заболява-
ния.

ДИАГНОЗА

Стомашния карцином, когато е повърхностен и опе-
рабилен, 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 чернод-
робна 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 зло-
качествен 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 супракла-
викулярни възли (възел на Вирхов);

- по протежение на перитонеалните повърхности, кое-
то води до периумбиликален лимфен възел (възел на 
сестра Мери Джоузеф, кръстен на сестрата в опера-
ционна зала в клиниката Майо);

- към левия преден аксиларен лимфен възел, в резул-
тат на разпространението на проксимален първичен 
рак към долната част на езофагеалната и интратора-
калната лимфна система (ирландски възел);

- към увеличен яйчник (тумор на Крукенберг, метаста-
зи в яйчниците);

- към сляпото черво (болест на Блумнер).

Паранеопластични синдроми

Кожни синдроми: акантозис нигриканс, дерматоми-
озит, пемфигоид и остро начало на себорейни керато-
зи (симптом на Лесер-Трелат).
Синдроми на централната нервна система: деменция и 
церебрална атаксия.
Разни: тромбофлебит, микроангиопатична хемоли-
тична анемия, мембранозна нефропатия.

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 па-
циентите с рак на стомаха, но са с ограничена клинич-
на употреба.

СТАДИРАНЕ

Стомах

(ICD-O-3 C16)

Правила за класификация

Класификацията се прилага само за карциноми. Тряб-
ва да има хистологично потвърждение на болестта. 
Ракови заболявания, включващи езофагогастралната 
връзка (OGJ), чийто епицентър е в рамките на прокси-
малните 2 cм от кардията (типове Siewert I/II), трябва 
да бъдат представени като ракови заболявания на хра-
нопровода.

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.

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

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

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

Анатомични подсайтове:

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

Регионални лимфни възли

Регионалните лимфни възли на стомаха са пери-
гастралните възли по протежение на по-малка и по-го-
лямата кривини, възлите по лявата стомашна, обща 
чернодробна, далачна артерия и трункус целиакус.

Участие на други интраабдоминални лимфни възли 
като ретропанкреатични, мезентериални, и пара аор-
тата е класифицирана като отдалечени метастази.

Стомашните тумори, включващи мускаларис проприа 
(Т2), субсероза (Т3) и сероза, (Т4а) се считат за опера-
билни, докато инвазията на съседни структури (Т4b) 
не се счита. N се отнася до броя на ангажираните ре-
гионални 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 перитоне-
ална 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 (Табли-
ца 1). Трябва да се отбележи, че в Япония се използват 

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

T4
Тумор, инфилтриращ сероза (висцерален 
перитонеум) или съседни структури

T4a
Тумор, инфилтриращ серозата (висцерален 
перитонеум)

T4b Тумор, инфилтриращ съседни структури

N – регионални лимфни възли

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

N3a Метастази в 7-15 регионални ЛВ

N3b Метастази в 16 или повече регионални ЛВ

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
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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 фак-
тори

Свързани с тумора Свързани с болния Свързани 
с разпространението

Съществени ТNМ категория, HER 2 статус Остатъчно заболяване:
R0, R1, R2

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

Възраст Обем на резекция

Нови Молекулярен профил Раса

Мултидетекторната компютърна томография е потен-
циален мощен инструмент за неинвазивна стомашна 
оценка. Когато се използва тънка колимация е въз-
можно изотропно изобразяване на стомаха. Адек-
ватното изпълване на стомаха с вода позволява да се 
избере оптималната равнина на изобразяване, за да 
се прецени точно дълбочината на инвазията на тумо-
ра към стомашната стена и инфилтрацията на пери-
гастралната мастна тъкан, да се оцени състоянието 
на мастната тъкан между тумора и съседните орга-
ни, 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 разпростра-
нение на стомашния рак. В допълнение, изображе-
нията на MPR предоставят предимства при оценката 
както на интра, така и на екстралуменните промени 

на стомашната стена, и оценката на по-отдалечени 
региони, като парааортални лимфни възли и други 
коремни органи. Виртуалната ендоскопия, извър-
шена 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 конвенцио-
налната ендоскопия. Виртуалната ендоскопия може да 
покаже абнормни ендолуминални лезии в рамките на 
по-широко зрително поле, отколкото конвенционал-
ната ендоскопия и няма „слепи места“ , тъй като има 
ретроспективна реформация на изображението, което 
предоставя полезна информация за предоперативно 
картографиране. Мултидетекторната CT с MPR и вир-
туална ендоскопия е мощен, неинвазивен инструмент 
за ранно откриване и прецизно предоперативно по-
ставяне на EGC.
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Редица изследвания показват, че възможностите за от-
криване 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 изображе-
ния, отколкото само при аксиалните образи. Това не 
важи за откриването на лимфните възли в такава сте-
пен.

За стадиране на тумора се прилага компютърно-томо-
графско изследване на гръден кош, корем и малък таз. 
По този начин се открива локална или далечна лим-
фаденопатия, 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 лимф-
ни 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 въ-
зли 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 прогно-
зиране на инфилтрацията от стомашен рак. Средният 
размер на инфилтрирания лимфен възел е по-голям 
от размера на лимфните възли без инфилтрация, оба-
че 55% от инфилтрираните лимфни възли са по-малки 
от 5 мм. Въз основа на тези резултати е ясно, че мето-
дът 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 тех-
ника, която доставя желаните качества за предопера-
тивна оценка на лимфни възли, е PET-CT. Определе-
ни маркери, най-вече FDG, използвани при пациенти 
с рак на стомаха, трябва да визуализират тъканния 
метаболизъм. Това предполага, че метастазите на ту-
морните тъкани и лимфните възли показват ускорено 
или засилено поглъщане на маркера. Поради хетеро-
генност на хистологичните тумори, различни нива на 
метаболитна активност в различни стадии на заболя-
ването и различни нива на транспортни молекули в 
раковите клетки, използването на FDG-PET-CT не по-
казва особена полза по отношение на стадия на тумо-
ра или лимфните възли в сравнение със стандартите 
методи като CT + EUS. PET може да не е информати-
вен 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-

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 дове-
де до подценяване на лимфните структури.

Ендоскопският ултразвук (EUS) е полезен при опреде-
ляне на проксималната и дисталната граница на тумо-
ра 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, кръг-
ла форма, ясна граница и размер > 1 cм. Оценката на 
ендоскопския ултразвук е златният стандарт за опре-
деляне на участието на локорегионерните лимфни въ-
зли при рак на стомаха. Точността на този метод обаче 
зависи от опита на лекаря и не може лесно да бъде пре-
разгледана от различни специалисти. Точността също 
е ограничена до определено разстояние от трансдюсе-
ра. В центровете с голям обем се отчита, че отрицател-
ната предсказваща стойност достига повече от 90% . 
Метаанализ, включващ 22 проучвания и 1896 пациен-
ти, 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 открива-
нето от EUS.

Някои сравнителни проучвания и метаанализи сти-
гат 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 сто-
машен рак. Когато се използва специфичен за черния 
дроб протокол, има значение най-вече за изясняване 
на съмнителни чернодробни лезии, ако не се извърш-
ва биопсия.

ПРОГНОЗА

Патологичното стадиране остава най-важната детерми-
нанта на прогнозата. Други прогнозни променливи, кои-
то 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-го-
дишно преживяване след резекция, съответно 16% 
срещу 26%); високо диференцирани или недиферен-
цирани 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.
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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 лъче-
терапия не подобрява преживяемостта след резекция. 
В допълнение към хирургична резекция, постопера-
тивната адювантна химио-лъчетерапия (chemoRT) 
или периоперативната полихимиотерапия изглежда 
дават предимства за по-голяма преживяемост. Резул-
татите от проучването Intergroup 0116 показват, че 
комбинацията от 5-флуороурацил (5-FU) базирана хи-
мио 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 подо-
брява качеството на живот и удължава преживяемост-
та в сравнение с най-добрите палиативни грижи. Има 
многобройни терапевтични възможности в тази насо-
ка без ясен стандарт на палиативната терапия. От оби-
чайно 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 адю-
вантните условия.

Операбилно заболяване

Хирургия

Радикалната хирургична резекция на тумора и съ-
седните 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 ту-
мора 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 хирурги-
чески 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-подхо-
дяща, ако туморното разпространение е от дифузен 
тип. TG се свързва с увеличени следоперативни услож-
нения, смъртност и понижаване на качеството на жи-
вот, 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 лимфаденек-
томия се категоризира от отстранените регионални 
групи (Таблица 2). Най-малко 16 лимфни възли трябва 
да бъдат дисецирани за точно стадиране по AJCC. Съ-
общава се, че D2 лимфаденектомията подобрява пре-
живяемостта при пациенти с Т1, Т2, Т3 и някои лезии, 
свързани със сероза (в момента T4a), в сравнение с D1. 

Влиянието върху преживяемостта на фактори като: 
оперативно време, продължителност на хоспитализа-
цията, изисквания за трансфузия и усложнения, обаче 
се увеличават. Рутинното включване на спленектомия 
при D2 резекции вече не се препоръчва поради по-ви-
соки постоперативни усложнения. Най-голямата пол-
за от по-широка дисекция на лимфните възли има при 
ранни лезии на рак на стомаха с малки тумори и по-
върхностно засягане на лигавицата, тъй като до 20% от 
тези лезии имат окултни лимфни възли.
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Та блица 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) – радиохи-
рургия (интракраниална SRS или екстракраниална SRT) при високо селектирани групи болни с олигометастатич-
на болест (ОМБ). Изборът на лечение се определя в зависимост от степента на значимост на редица прогностич-
ни 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 Свързани с пациента Свързани със средата

Основни ТNM стадий
HER2 статус

Вид на резекцията – R0, R1, R2

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

Възраст Обем на оперативната 
интервенция.

Нови и обещаващи Молекулярен профил Раса: азиатска

Водещ лечебен метод при карцинома на стомаха е 
хирургичното лечение, последвано от системно ле-
карствено лечение. Редица проучвания, сравняващи 
самостоятелно оперативно лечение, последвано от 
следоперативно лъчелечение, показват сигнификатно 
намаляване на локалните рецидиви при групата бо-
лни, провели следоперативно лъчелечение (27% към 
10%), без да е отчетено повлияване на общата прежи-
вяемост (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 срав-
нение с групата само с хирургично лечение 4% (4).
Показанията за провеждане на следоперативно лъче-
лечение при карцином на стомаха са: ниско диферен-
цирани карциноми (G3), Т3-Т4 тумори, наличие на 
лимфноваскуларна и/или периневрална инвазия, на-

личие на метастатични лимфни възли и положителна 
резекционна линия.

Лъчетерапевтичните обеми включват туморното ложе 
с осигурителна зона от 5 см за компенсиране на диха-
телните движения по време на облъчване. Съвремен-
ното лъчелечение на карцинома на стомаха позволява 
използването на високоспециализирани техники на 
облъчване като IGRT (образно-асистирано лъчелече-
ние), които позволяват проверка на плана в реално 
време, т.е. по време на самото облъчване, и при промя-
на на позицията на туморния обем спрямо зададената 
такава, облъчването се прекратява до възстановяване 
на изходната позиция. Този вид лъчелечение позволя-
ва задаването на по-малка осигурителната зона, в ре-
зултат 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 реги-
оналните 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 позитив-
на 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 лъчелече-
ние с цел намаляване на размера на тумора и пости-
гане 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. Пред-
писва се доза от 40-45 Gy, 1,8 Gy на ден, 5 пъти седмич-
но. Болни, провели предоперативно лъчелечение до 40 
Gy и последваща операция с такива, сравнени с група, 
при които е извършено само оперативно лечение, по-
казват сигнификантно подобрение на 10-годишната 
преживяемост в първата група – 20% към 13% (5). Още 
по-добър ефект се очаква от провеждане на едновре-
менно предоперативно лъче-химиолечение с 5-FU (6). 

Палиативно лъчелечение най-често се прилага при бо-
лни 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 олигометас-
татична болест може да бъде проведено стереотактич-
ното аблативно лъчелечение – (интракраниална SRS 

или екстракраниална SRT) радиохирургия.

Лъчевите реакции, които настъпват по време на об-
лъчването на карцином на стомаха са: гадене, аноре-
ксия, умора и миелосупресия при едновременното 
приложение на химиотерапия.

Периоперативна химио-лъчетерапия

Освен GEJ и високите кардиални тумори, наличните 
данни за ролята на неоадювантната химио-лъчетера-
пия 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 па-
циенти 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 
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тумора при последваща операция.Адювантната хи-
мио-лъчетерапия е оценена в Съединените щати. В 
интергрупово проучване във фаза 3 (INT-0116) 556 па-
циенти 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 просле-
дяване 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 адювант-
ната химио-лъчетерапия. Въпреки че смъртността, 
свързана с лечението, е 1% в това проучване, само 65% 
от пациентите завършват всички терапии, както е пла-
нирано, 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, свър-
зана 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 хи-
рургична 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 рандомизи-
рани само за 1 година монотерапия или наблюдение. 
Изследването е приключено скоро след междинния 
анализ, потвърждавайки предимството на преживяе-
мостта за 3 години (80% срещу 70%, Р = 0,002) и пре-
живяемостта без рецидив (72% срещу 60%, Р = 0,002). 
При 5-годишно проследяване се запазва подобрена-
та 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 схе-
ми на полихимиотерапия в периоперативен подход без 
лъчетерапия. Медицинският изследователски съвет в 
Обединеното кралство провежда рандомизирано кон-
тролирано изпитване (MAGIC проучване), сравнява-
що три цикъла на пред- и следоперативен епирубицин, 
цисплатин и 5-FU (ECF) само при хирургична намеса 
при пациенти с операбилен неметастазирал рак на сто-
маха от ІІ до IV стадий; 503 пациенти са стратифици-
рани 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 постоператив-
ни усложнения; въпреки това почти една трета от па-
циентите, започнали с предоперативна химиотерапия, 

не са получавали постоперативна химиотерапия пора-
ди прогресиращо заболяване, усложнения или искане 
от страна на пациента.

Френско мултицентрово проучване също така уста-
новява полза за преживяемостта при периоператив-
на 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 ин-
фузия с цисплатин/5-FU и три или четири постопера-
тивни цикъла от същия режим спрямо само хирургич-
но 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 полихимиоте-
рапия. Процентът на лечебната резекция е значително 
подобрен при периоперативна полихемотерапия (84% 
спрямо 73%, Р = 0,04) със сходна постоперативна забо-
леваемост в двете групи. В Европа периоперативната 
полихимиотерапия се счита за стандарт на терапията.

Постоперативна химио-лъчетерапия срещу пери-
оперативна химиотерапия

Няма рандомизирани контролирани проучвания, кои-
то да сравняват директно тези два стандарта на тера-
пия. Рандомизираното проучване, фаза III, на ARTIST 
не показва подобрение на преживяемостта с хи-
мио-лъчетерапия с адювант в сравнение с адювантна 
химиотерапия самостоятелно при пациенти с D2 ре-
зециран стомашен рак. Пациентите (n = 458, стадии IB 
до IV M0) са разпределени на случаен принцип с хими-
отерапия (капецитабин и цисплатин) или химио-лъче-
терапия (цисплатин/капецитабин, последвани от ка-
пецитабин/лъчение [45 Gy] последвани от цисплатин/
капецитабин). След 4-годишно проследяване липсва 
значима разлика за локалните рецидиви (8.3% при хи-
миотерапия само срещу 4.8% в химио-лъчетерапия, P 
= 0,3533) или далечни метастази (24,6% при химиоте-
рапията срещу 20,4% в химио-лъчетерапия). Отчита 
се ефект на лечението от проучването INT-0116, като 
75% от пациентите са завършили планираната хими-
отерапия и 82% – химио-лъчетерапията. Като се има 
предвид, че многовариантният анализ показва, че 
химио-лъчетерапията подобрява 3-годишния пери-
од, свободен от заболяване, при пациенти с позитив-
ни лимфни възли се планира последващо проучване 
за ползата от химио-лъчетерапия при пациенти с D2 
дисекция и позитивни лимфни възли. Химио-лъчете-
рапията 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 въ-
зли с положителни лимфни възли.

CALGB 80101, изследване на интергрупата в САЩ, 
сравнява INT-0116 адювантна химио-лъчетерапия сре-
щу следоперативен ECF преди и след химиотерапия. 
Включените пациенти (n = 546) са с радикално опери-
рани 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, опери-
рани в стадий ≥ IB, които не са имали периоперативна 
химиотерапия. При тях се препоръчва следоператив-
на химио-лъчетерапия или химиотерапия.Адювантно 
приложение на химио-лъчетерапия е изследвано в го-
лямо рандомизирано проучване на Гастроинтестинал-
ната интергрупа в САЩ. Включени са 556 пациенти 
след хирургична интервенция, разпределени съответ-
но с или без постоперативна химиотерапия с 5-FU и 
Leucovorin или комбинирана химио-лъчетерапия с 2 
курса химиотерапия след края на лъчелечението. Адю-
вантното 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 лече-
ние в САЩ. В Европа този подход не е приет, поради 
потенциални рискове от късна токсичност. Ретроспек-
тивни данни от датско проучване D1D2 доказват пол-
зата 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 подо-
брение на общата преживяемост, доказано в проучва-
нето 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 ста-
тистически сигнификантна полза за общата преживя-
емост 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. Адю-
вантната химиотерапия без лъчелечение е със статис-
тически значима полза за общата преживяемост при 
пациентите, получавали химиотерапия. В анализа не 
са отделени азиатски от неазиатски проучвания, пора-
ди 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 прогре-
сията на заболяването, контрол на болката, храните-
лен режим и качество на живот. Въпреки че палиа-
тивната хирургия и лъчелечение имат значение (виж 
предишните раздели), химиотерапията остава основ-
ното 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, антраци-
клини, флуоропиримидини, платини, таксани и топо-
изомеразни инхибитори. Монотерапията с единичен 
агент води до 10% до 30% степен на отговор със слаба 
токсичност (Таблица 6). 5-FU е най-широко изследва-
ният 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 обструк-
ция, кървене или болка, въпреки оперативната смърт-
ност от 25% до 50%. Само хирургичната намеса при 
гастроентеростомия може да доведе до двойно увели-
чение на средната преживяемост. Изборът на пациен-
тите, 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 сте-
пента на отговор (20% до 50%) при пациенти с напред-
нал стомашен карцином (Таблица 6). Докато (5-FU, 
доксорубицин, метотрексат) се превръща в междуна-
роден 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 про-
учвания 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, циспла-
тин). Комбинацията от флуоропиримидин и платина 
най-често се използва в Съединените щати.

По-нови химиотерапевтични агенти По-нови хими-
отерапевтични агенти, включително иринотекан, доц-
етаксел, паклитаксел и алтернативни платини и флу-
оропиримидини, показват обещаваща активност като 
самостоятелни агенти и активно се включват в комби-
нираната 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 циспла-
тин и 5-FU (DCF) при пациенти с напреднал или ме-
тастатичен 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 доце-
таксел 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-го-
дишната преживяемост (18% срещу 9%). Тези резулта-
ти 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 по-
казали 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-хло-
ро-2,4-дихидроксипиридин (инхибитор на 5-FU раз-
граждане) и калиев оксонат (инхибитор на стомаш-
но-чревната токсичност). Поради благоприятния 
профил на безопасност на S-1 в сравнение с инфузи-
онния 5-FU, многоцентрово бъдещо рандомизира-
но проучване във фаза III е проведено в 24 западни 
страни, включително САЩ. При нелекувани пациен-
ти (n = 1,053) с напреднал стомашен или GEJ адено-
карцином 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), обща-
та 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) благопри-
ятства 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 усло-
вия. Той е официално оценен с окуражителни резулта-
ти 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 схе-
ма „двама-по-двама“ на пациенти с напреднал рак на 
стомаха, стандартната химиотерапия с ECF е модифи-
цирана с оксалиплатина, заместена с цисплатин и ка-
пецитабин, заместен с 5-FU; 1 002 пациенти са разпре-
делени 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 об-
щата 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 васку-
ларния ендотелиален растеж (VEGF) и епидермалния 
растежен фактор (EGF), които са ранен фокус на кли-
ничното изпитване (Таблица 9).

Таблица 9. Таблица за ефикасността при комбинирана таргетна терапия

Таргет Лечение Пациенти Отговор% Ср. преживяемост



198

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 свръхекс-
пресията на HER2 при езофагеален аденокарцином е 
неясно. Подобно на рака на гърдата, свръхекспресията 
на HER2 е предсказуема за отговора на терапиите с ан-
ти-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 езофа-
геален 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 перифер-
но (т.е. „базолатерално“  или „странично“) мембран-
но 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+. Използ-
ването на критериите за тълкуване на HER2 при рак на 
гърдата могат да подценяват експресията при езофаге-
ални ракови заболявания. Модифицираните критерии 
за интерпретиране на HER2 от IHC при езофагеални 
ракови заболявания са развити и валидирани с висо-
ка 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 препо-
ръчва FISH анализ за потвърждение.

Терапевтичното таргетиране на HER2 свръхекспреси-
ращи езофагеални ракови заболявания с моноклонал-
но антитяло трастузумаб е изследвано в комбинация с 
химиотерапия. Пациентите (n = 592) с HER2 свръхекс-
пресиран напреднал стомашен и GEJ аденокарцином 
(проучване ToGA) са рандомизирани на стандартна 
химиотерапия (цисплатин/5-FU) с или без трастуз-
умаб. 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, получава-
щи трастузумаб. Токсичността между двете рамена на 
проучването е сравнима. Анализът на ефекта от лече-
нието 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-свръхекс-
пресиращи езофагеално-стомашни тумори.

Пациентите с HER2-позитивен карцином на стомаха 
са 10-15 % от случаите. Добавянето на Trastuzumab 

към цитостатични дублети с платина и флуоропи-
римидин 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 про-
менлива. Цетуксимаб е частично хуманизирано мише 
анти-EGFR моноклонално антитяло, което е изслед-
вано най-широко при рак на стомаха. Този агент има 
минимална активност като единичен агент, докато в 
комбинация с режими на двойна или тройна химиоте-
рапия, 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 демонстри-
ра ефект относно преживяемост без прогресия, но до-
бавя 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 химиоте-
рапията значително понижава преживяемостта от 11,3 
до 8,8 месеца.

Трябва да се отбележи, че малкомолекулните инхиби-
тори на тирозин киназа EGFR (т.е. ерлотиниб и гефи-
тиниб) показват много ограничена активност в мно-
жество проучвания във фаза II. Двойните инхибитори 
на HER2 и EGFR (т.е. лапатиниб) също са обект на из-
следване. Въз основа на наличните в момента предим-
ства на терапията с анти-EGFR не трябва да се използ-
ва извън контекста на клинично изпитване.

Таргетираща ангиогенеза

Високо туморно и циркулиращо серумно ниво на съ-
довия ендотелен растежен фактор (VEGF) при рак на 
стомаха се свързва с лоша прогноза. Моноклоналното 
антитяло срещу VEGF, бевацизумаб, е тествано в ком-
бинация 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
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бинирана химиотерапия с цисплатин/флуоропирими-
дин с или без бевацизумаб. Нивото на реакция (46% 
спрямо 37%, Р = 0,0315) и преживяемостта без прогре-
сия (6,7 спрямо 5,3 месеца, Р = 0,0037) се подобряват с 
бевацизумаб; въпреки това няма подобрение в обща-
та преживяемост (12,2 срещу 10,1 месеца, P = 0,1002). 
Бевацизумаб понастоящем се изследва в комбинация 
с двойна или тройна химиотерапия в периоператив-
но състояние при стомашен или езофаго-стомашен 
рак. Алтернативни антиангиогенетични инхибитори, 
използващи инхибитори с малка молекула, също са 
обект на активни изследвания.

Имунотерапия

Чекпойнт блокадата все още е с ограничено прило-
жение при стомашния карцином. Анти-CTLA-4 аген-
тите 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 проучване-
то Checkmate 032 с Nivolumab в комбинация или без 
Ipilimumab са включени пациенти с доказана PD-L1 
експресия като втора линия на лечение с 34% прежи-
вяемост 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-часо-
ва 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-часо-
ва инфузия, дни 1-2. Повторение през 21 дни, като е 
желателно, профилактично на фона на Lipegfi lgrastim.

mXelOx – Capecitabine – 1500 mg P.O. два пъти дневно, 
дни 1-14; Oxaliplatin – 100-130 mg/m² I.V., ден 1; Повто-
рение 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 Lipegfi lgrastim.

Химиотерапия при локално авансирала и/или ме-
тастатична болест

При метастатична болест химиотерапия се прилага 
при болни в добро общо състояние (PS). При адено-
карцином 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-

тично на фона на Lipegfi lgrastim.

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, пре-
поръчвана доза на Capecitabine е 1250 mg/m² P.O. днев-
но, разделена на два приема.

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.

EOX – Epirubicin – 50 mg/m² I.V., ден 1; Oxaliplatin – 85 
mg/m² I.V., ден 1; Capecitabine – 1250 mg/m² P.O. днев-
но, дни 1-21 (при селектирани болни – дни 1-14). Пов-
торение 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. Пов-
торение 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 хисто-
логия за аденокарцином)

Ramucirumab + Paclitaxel – Ramucirumab – 8 mg/kg I.V., 
дни 1, 15; Paclitaxel – 80 mg/m² I.V., дни 1, 8 и 15. Повто-
рение през 28 дни.

Docetaxel – 75 mg/m² I.V., ден 1 (при прогресия след 6 
и повече месеца след химиотерапия с платина/флуоро-
пиримидинови 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 + флуо-
ропиримидини и при пациенти, при които комбина-
ция с Paclitaxel не е подходяща).
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FOLFIRI – Irinotecan – 180 mg/m² I.V. 30-минутна ин-
фузия, ден 1; Leucovorin – 400 mg/m² I.V. 2-часова ин-
фузия, ден 1 Fluorouracil – 400 mg/m² I.V. болус, ден 1; 
Fluorouracil – 2600 mg/m² I.V. 46-часова инфузия. Пов-
торение през 21 дни.

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 малнут-
риция и лабилна хемопоеза – при необходимост про-
филактичен растежен фактор.

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 лига-
вицата. 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 лимфа-
денектомия, ще преживеят след 5 години. Американ-
ска серия потвърждава тези констатации. Не е необхо-
дима 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 фун-
дуса или в кардиоезофагеалната връзка.

Проксимална субтотална SG или тотална TG, с дис-
тална езофагектомия – ако лезията включва кардията.

TG – ако туморът включва стомаха дифузно или въз-
никва в тялото на стомаха и се простира до 6 cм от ка-
дрията 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 лъче-
терапия 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 лимфо-
генно включване по време на хирургичното проучване.

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

Рак на стомаха в стадий IV

Пациенти с отдалечени метастази (М0)

Може да се счита, че неоадювантната полихимиотера-
пия подобрява възможността за резекция. Радикална 
хирургия се извършва, ако това е възможно, послед-
вана от постоперативна химио-лъчетерапия или пери-
оперативна полихимиотерапия.

Пациенти с отдалечени метастази (М1)

Всички новодиагностицирани пациенти с хематоген-
ни или перитонеални метастази трябва да се считат за 
кандидати за клинични изпитвания. За много пациен-
ти химиотерапията може да осигури значителна пали-
ация и понякога продължителна ремисия, въпреки че 
болестта остава неизлечима. Пациентите с свръхекс-
пресия на HER2 трябва да бъдат лекувани с трастуз-
умаб 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 екс-
периментален център.

ПОСТХИРУРГИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Проследяването при пациенти след радикална хирур-
гична резекция трябва да включва рутинен преглед и 
физическо изследване, като се извършват чернодроб-
ни функционални тестове и се извършват измервания 
на СЕА.

Ако не e извършена TG, се препоръчва годишна ендос-
копия 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, обикнове-
но 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 злокачестве-
ни заболявания, които представляват 3% от стомаш-
ните неоплазми и 10% от лимфомите.
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Класификация и хистопатология

Стомашните лимфоми обикновено могат да бъдат кла-
сифицирани като първични или вторични.

■ Първичен стомашен лимфом (PGL) се определя като 
лимфом, възникващ в стомаха, обикновено с произ-
ход, 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-клет-
ки лимфом от тип MALT, наричан преди това ниско-
степенен MALT лимфом, дифузен големи В-клетки 
лимфом (DLBCL), наричан преди това висококачест-
вен 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 лим-
фома. При аутопсия на серия пациенти, починали от 
разпространен NHL, е открито засягане на стомаш-
но-чревния тракт в 50% до 60% от случаите. Примери 
за вторичен стомашен лимфом включват няколко чес-
то срещани системни NHL в напреднал стадий, особе-
но лимфом на мантийни клетки.

Епидемиология

Разпространението на PGL се увеличава през послед-
ните 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, свър-
зан с H. pylori (особено МАЛТ – нисък клас лимфом), 
автоимунни заболявания и имунодефицитни синдро-
ми, включително СПИН и хронична имуносупресия.

Диагноза

Клиничните симптоми, които са най-чести при поста-
вяне 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 типич-
ния 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. Образци-
те 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 всякак-
ви 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 из-
ползва за стомашен лимфом, тъй като тази по Ann 
Arbor се счита за неадекватна, понеже не включва дъл-
бочината на туморната инвазия, която влияе на про-
гнозата. Ранното (стадий IE/IIE) заболяване включва 
единична първична лезия или множество непрекъс-
нати лезии, ограничени до стомашно-чревния тракт, 
които могат да включват локални или отдалечени 
лимфни възли. По Lugano няма стадий III. Напредна-
лият (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 същест-
вен момент в диагнозата за определяне на лимфомно-
то разпространение.

Лечение

Лечението на PGL зависи главно от стадия и хистоло-
гичния грейдинг на лимфома. Въпреки това, като се 
има предвид рядкостта на заболяването и липсата на 
данни от клинични изпитвания, препоръките за ле-
чение са базирани предимно на ретроспективни про-
учвания. 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 възник-
ване на този тумор. Ликвидиране на H. Pylori инфек-
цията с антибиотици трябва да бъде първоначалното 
стандартно лечение. Пълна хистологична регресия на 
лимфома е демонстрирана при 50% до 80% от пациен-
тите, лекувани по този начин. Лъчевата терапия (RT) 
може да осигури трайна ремисия за случаи, като реци-
див 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 за-
боляването. Гастректомията беше традиционен избор 
на лечение, но сега това вече не е необходимо. 589 па-
циенти в стадий IE и IIE DLBCL PGL са рандомизира-
ни за лечение с операция, операция плюс RT, хирургия 
плюс химиотерапия или само химиотерапия.

Химиотерапията беше шест цикъла на циклофосфа-
мид, 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 опе-
рация. Запазването на органи е основно преимущест-
во 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 десети-
летие.
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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 парен-
химни чернодробни клетки или хепатоцити (90%) и се 
нарича хепатоцелуларен карцином (НСС). Честотата 
на HCC продължава да се увеличава бързо в Съедине-
ните щати, като процентите се повишават най-бързо 
при мъжете. Изследванията на ваксинациите за хепа-
тит В и тяхното използване са повлияли върху разви-
тието на HCC в много региони по света.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

В Съединените щати честотата на метастатичния кар-
цином на черния дроб е приблизително 20 пъти по-ви-
сока от първичния рак на черния дроб.

Въз основа на подадените данни за SEER през ноем-
ври 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 увеличи-
ла 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 вирус-
на 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 придобива-
нето 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.

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 диагно-
стицирането 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 състояни-
ята на носителя на хепатит, експозицията на токсини 
в околната среда и трофичния ефект на андрогените.

За България са регистрирани 383 нови случая на хепа-
тоцелуларен карцином за 2013 г.

ЕТИОЛОГИЯ

Цирозата се среща при 80% от пациентите с HCC. По-
ради това рисковите фактори за цироза са също риско-
ви фактори за HCC.

Вирусът на хепатит В (HBV) представлява около 55% 
от случаите на НСС в света. При HBV носители без ци-
роза 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 пред-
ставлява 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 изключи-
телно при тези с цироза.

HCV-индуцираният НСС корелира добре със степен-
та 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 пови-
шен 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 про-
дукт на Aspergillus), андрогенни стероиди, торотраст 
(контрастен агент за радиология), перорални контра-
цептиви и неалкохолни мастни чернодробни заболя-
вания (NAFLD). Освен това те вероятно не са важни 
независими етиологични фактори, а по-скоро могат да 
допринесат за развитието на HCC при индивиди с дру-
ги рискови фактори.
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При пациенти със захарен диабет рискът от HCC се 
увеличава приблизително 2.5 пъти. Въпреки това, 
връзките между диабет и HCC трябва да се интер-
претират 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 ри-
ска 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 причи-
ни 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-го-
лямата си част основното чернодробно заболяване, а 
не са специфични за злокачественост – асцит, жълте-
ница, спленомегалия или други прояви на декомпен-
сирана цироза.

Моделите на метастазирано разпространение – по-го-
лямата част от метастазите в HCC остават ограничени 
в черния дроб. Екстрахепаталното разпространение е 
налице само при 5% до 15% от случаите при диагно-
стициране и обикновено се наблюдава при пациенти с 
напреднали първични тумори (> 5 cм, макроваскулар-
на инвазия). Най-често срещаните участъци на екс-
трахепатално 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, хрони-
чен вирусен хепатит), при който се повишават серум-
ните нива на α-фетопротеин (AFP).

Ехографията е широко приета за наблюдение на па-
циенти с риск за HCC, но диагнозата изисква биопсия 
или в отделни случаи много специфични CT/MRI бе-
лези, наричани „неинвазивни“ критерии. Ехографията 
е основен скринингов метод за установяване на HCC. 
Ултразвуковото изследване има ограничения при па-
циенти 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 санти-
метър, 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, диагностицира-
ни и лекувани за HCC, изискват продължително на-
блюдение за рецидив, особено през първата година 
след терапията. Препоръчва се това да става с много-
фазова 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 мате-
риал, 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 диагности-
цирането на HCC, тъй като поемането на FDG от ту-
морите е променливо. PET-CT намира място при про-
гнозиране отговора на лечението и за планиране при 
пациенти с локално напреднал HCC. Комбинирането 
на холин 11 и FDG PET-CT подобрява чувствител-
ността 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. Жизне-
способният тумор може да бъде оценен с помощта на 
динамични СТ/MRI изследвания на базата на усилва-
не 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 крите-
рии (mRECIST). Те измерват диаметъра на жизнеспо-
собния туморен компонент на третираните лезии с 
оценката на съдовата инвазия, лимфните възли и но-
вите 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, подложе-
ни 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. Пациенти-
те, които са лекувани с TACE или системни агенти (со-
рафениб), 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 използ-
ват за потвърждаване на диагнозата и оценка на ефек-
та 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 ла-
боратории са между 10 и 20 μg/L) при високорискови 
пациенти са диагностични за НСС. HCC често се ди-
агностицира 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 фи-
бропластичен карцином – вариант на НСС.

Поради ограниченията на серумните AFP измервания, 
няколко други серологични маркери (като например 
дес-гама-карбоксипротромбин и Lens culinaris аглути-
нин-реактивен AFP), използвани самостоятелно или 
в комбинация със серумния AFP, са критерий за диа-
гноза или за определяне на прогнозата при пациенти 
с HCC.

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 включ-
ват хепатобластом, хемангиосарком и ангиосарком. 
Съществуват много хистологични подвидове на НСС, 
включително трабекуларни, псевдогломални или аци-
нарни, 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

Четирите най-често използвани системи за стадиране 
са системата TNM на Американската съвместна коми-
сия по рака (AJCC), системата Okuda, Клиничната сис-
тема за рак на черния дроб Барселона (BCLC) и Ранна-
та италианска програма за рак на черния дроб (CLIP). 
За да се оцени най-добре прогнозата на пациентите с 
НСС, се препоръчва системата за поетапно отразява-
не да вземе предвид стадия на тумора, чернодробна-
та функция и физическото състояние. Понастоящем 
BCLC системата е единствената система, която изпъл-
нява тези цели (Фиг. 1). Системата за стадиране TNM 
е критикувана, защото не оценява основното чернод-
робно 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 инва-
зия от първичния тумор – стадий I, II и III. Класифи-
кацията за стадиране на BCLC включва четири етапа, 
които се основават на големината на първичната ле-
зия, състоянието на болния, наличието на симптоми, 
съдовата инвазия и екстрахепаталното разпростране-
ние, и стадирането по Okuda. Тя предоставя широки 
алгоритмични препоръки за лечението, основани на 
тези четири етапа, функция, която води до някои кри-
тики от експертните групи, които смятат, че планира-
нето на лечението трябва да бъде по-концентрирано 
върху пациентите. Въпреки че в поне две сравнителни 
проучвания BCLC системата превъзхожда други прог-
ностични модели при пациенти, подложени на хирур-
гична терапия, няколко по-големи серии показват, че 
други системи могат да надминат BCLC и други про-
учвания показват, че лечението извън указанията на 

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 съдо-
ва инвазия

T1a
Солитарен тумор под 2 см. Със или без съдова ин-
вазия

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-го-
лемия 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 из-
ключение на жлъчен мехур или с перфорация на 
висцералния перитонеум

N – Регионални лимфни възли*

Nx Регионалните лимфни не могат да бъдат оценени

N0 Няма метастази в регионалните лимфни възли

N1 Метастази в регионалните лимфни възли

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), пе-
рипортални (по портална вена), долни диафрагмални 
и кавални възли.
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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 –чернод-
робна 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 мултинода-
лен тумор със запазена чернодробна функция, болните имат по-добра очаквана преживяемост след трансарте-
риална хемоемболизация. В авансирал С стадий – наличие на съдова инвазия или ектрахепатално разпростране-
ние, 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-панкреатич-
но-жлъчна асоциация (актуализиран през 2010 г.) 
потвърждава необходимостта от използване на раз-
лични системи при различните пациенти. Техните 
консенсусни твърдения препоръчват използването на 
TNM системата за прогнозиране на резултата след ре-
зекция 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 лече-
нието.

ЛЕЧЕНИЕ

Хирургия

Хирургията остава единствената възможност за ради-
кално 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 хирур-
гически 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. Оператив-
ната 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 съ-
общават при внимателно подбрани пациенти.

Следоперативната заболеваемост и смъртност са свър-
зани със степента на оперативна резекция.

Основните постоперативни усложнения включват из-
тичане на жлъчка и плеврален излив.

Цялостна хепатектомия и чернодробна трансплан-
тация: Трансплантацията е показана при пациенти с 
тежка цироза или когато е необходима разширена ре-
зекция, оставяща минимален резерв на черния дроб.

Локорегионални терапии (ЛРТ) при първичен хепа-
тоцелуларен карцином

Хепатоцелуларния карцином /ХЦК/ се среща предим-
но при пациенти с хронични чернодробни заболява-
ния и ограничен чернодробен функционален резерв. 
Поради тази причина, хирургичното отстраняване 
на ХЦК е вариант само в 15-25% от случаите и нехи-
рургичните методи играят сравнително голяма роля в 
лечението на ХЦК. Сред често използваните нехирур-
гични методи са аблационна терапия, транскатетърна 
артериална хемоемболизация /ТКАХ/, лъчетерапия и 
системна химиотерапия. В частност, аблационната те-
рапия се превърна в основна, особено за ХЦК в ранен 
стадий, поради възможността за отличен локален кон-

трол и висок профил на безопасност.

Понастоящем използваните или нововъзникващите 
методи на аблация включват перкутанна етанолова 
инжекция /ПЕИ/, радиочестотна аблация /РЧА/, ми-
кровълнова 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 кли-
ничните му резултати в сравнение с други аблационни 
техники или чернодробна резекция.

Биоефекти на РФА

Променливият ток (300—1,000 kHz), излъчван от вър-
ха на РФ електрод, индуцира топлина, която достига 
температури между 60-100 °C . Когато туморът е изло-
жен на тази топлина почти незабавно това води до ко-
агулационна 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 рам-
ките на аблационната зона трябва да бъде включен не 
само целият таргетен тумор, но и аблативните грани-
ци на 0.5-1.0 от перитуморната тъкан, за да се третира 
„изцяло“ ХЦК.

Топлинният ефект също е в състояние да прекъсне ми-
кроваскулатния поток. Въпреки това, кръвния поток в 
по-големите съдове често не е засегнат и поддържане-
то на кръвен поток ограничава отлагането на топлина 
и предпазва от по-нататъшното увеличаване на абла-
ционната зона, което се нарича „the heat-sink eff ect“ 
(охлаждащ ефект).

Спирането на кръвния поток чрез РФА може лесно да 
бъде преценено чрез използването на контрастно-уси-
лен ултразвук (УЗ), компютърна томография или яд-
рено-магнитен резонанс (ЯМР) посредством показва-
нето на аваскуларни зони, където таргетният тумор е 
бил налице. Въпреки това, резултатите от радиологич-
ните изследвания показват несъответствия в сравне-
ние с тези на патологичните изследвания, с тенденция 
на надценяване.

Това надценяване би могло да бъде приписано на ос-
татъчни 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 ограниче-
нията 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 инсти-
туции използват критериите от Милано (а именно – 
единичен ХЦК < 5см в диаметър; множествени ХЦК < 
3 на брой и всеки < 3 см в диаметър) като техен кри-
терий за включване за РФА. Ограничението в броя на 
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туморите в случаи с множествени ХЦК може да зави-
си 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 ин-
дивидуалната 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 капа-
цитет 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 дълго-
срочни резултати с РФА. От хистопатологична гледна 
точка, ХЦК < 2см е с по-голяма добре диференцира-
на 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 ту-
мори, което би могло да допринесе още за намаляване 
на заболеваемостта. Насоките за лечение, публику-
вани от BCLC групата през 2012 г., допускат аблация, 
предшестваща резекция за малки ХЦК, освен в случа-
ите, 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 fi rst-line терапия за лечение на малки < 2 см 
тумори, дори и ако резекцията е възможна опция.

Като се има предвид представянето на наличните на-
последък 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 ком-
бинирана 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-голя-
ма аблативна зона би повишило рисковете от усложне-
ния, решението да се прибегне до РФА за ХЦК в тези 
случаи трябва да бъде взето само след сериозно съо-
бразяване 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 отноше-
ние на преживяемостта. Следователно, пациентите с 
Child-Pugh class C обикновено не са индицирани за 
РФА. Противопоказанията на РФА са жълтеница, тен-
денция 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 въз-
можни усложнения.

Усложнения на РФА

Bertot и колектив [20] правят преглед на 24 проучва-
ния 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, услож-
ненията след РФА могат да бъдат класифицирани като 
колатерално термално увреждане, директно механич-
но нараняване или други различни усложнения.

Обикновеното колатерално термично увреждане 
включва нараняване на гастроинтестиналния тракт с/
без перфорация, увреждане на диафрагмата, плевра-
лен излив, стриктура на жлъчния канал, билом, на-
раняване на жлъчния мехур и чернодробен инфаркт, 
причинен от съдово нараняване или тромбоза. Сред 
честите усложнения, причинени от директно механич-
но увреждане, са туморен сийдинг, тумурна руптура, 
хемоперитонеум, хемо/пневноторакс и аневризма на 
чернодробната артерия. Сред усложненията с други 
причинители са чернодробен абсцес, изгаряне от под-
ложката за заземяване и вазовагален рефлекс . Съоб-
щават се и редки усложнения, като например хемоби-
лия, формиране на бронхобиларна или плевробили-
арна фистула, скоротечно интрахепатално туморно 
разпространение, сепсис, чернодробна недостатъч-
ност и сърдечна тампонада. Някои усложнения, като 
например перфорация на дебело черво, чернодробна 
недостатъчност, масирано кървене или сърдечна там-
понада, биха могли да бъдат фатални. По-агресивните 
лечения, като например използването на РФ генератор 
с висока мощност или мултиплена електродна систе-
ма, имат тенденция за по-високи съпътстващи услож-
нения [28, 29].

Дългосрочен ефект от РФА

Интрахепаталнен дистален редидив

Интрахепаталният дистален рецидив (ИДР) е доста 
чест. Този тип рецидив е основно свързан със съпът-
стващо чернодробно заболяване и следователно нива-
та не са много по-различи от тези, съобщавани след 
други терапевтични методи. Други проучвания показ-
ват 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 проследя-
ване.

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 из-
следователи съобщават сходни нива в група пациен-
ти в рамките на Критериите от Милано (87.0-99.0% на 
първата година, 60.0-87.4% на третата година и 42.3-
74.8% на петата година). Сред лошите прогностични 
фактори в тези проучвания са напреднала възраст, 
лош Child-Pugh клас, лош MELD Score, липса на анти-
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вирусна терапия по време на проследяването, поява 
на екстрахепатални метастази по време на проследя-
ването, наличие на anti-HCV, по-голям туморен товар, 
по-високо ниво на туморни маркери, ниско ниво на 
серум албумин, наличие на портосистемни колатерал-
ни 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 функцио-
нален резерв и действието на съпътстващо чернодроб-
но заболяване изглежда са основните фактори. Трябва 
да се отбележи, че появата на LTP не оказва значително 
влияние върху общите нива на преживяемост в раз-
личните проучвания, въпреки че, за да се правят кон-
кретни заключения, са необходими още доказателства.

РФА може да бъде извършена едновременно с чернод-
робна 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 хе-
моемболизация (ТАХЕ), дава възможност за лечение 
на по-големи тумори, които не могат да бъдат тре-
тирани само с РФА, като носи терапевтичен ефект и 
в същото време намалява heat-sink ефекта [65]. Ком-
бинация от РФА с ПЕИ, таргетираща особено риско-
ва част на тумора, намалява колатералните термични 
увреждания.

РФА може също да бъде използвана като мостова 
(bridging) терапия преди чернодробна транспланта-
ция. 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 позво-
ли 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 вре-
ме на изчакване от 12.7 месеца. Въпреки това трябва 
да се обръща внимание на възможността за екстрахе-
патално 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 интрахепатал-
ни рецидиви след аблация, ТАХЕ, резекция или дори 
трансплантация. В действителност РФА се използва 
все повече в такива ситуации, като кохортните проуч-
вания съобщават за нива на петгодишна обща прежи-
вяемост от 18-52%.

Други аблационни техники

Перкутанна етанолова инжекция (ПЕИ)

ПЕИ терапията включва инжектиране на 99% дехи-
дратиран етанол в тумора под УЗ насочване, за да се 
причини „химическо изгаряне“ на ХЦК, както и обли-
терация на микроваскулатурата, захранваща тумора. 
ПЕИ може да постигне нива на петгодишна преживя-
емост от 32-52% при ХЦК < 5 см при Child-Pugh клас 
А пациенти. ПЕИ има недостатъка от необходимост 
за множество сесии за третиране поради нехомоген-
ното 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 срав-
няват ПЕИ и РФА при лечението на малки ХЦК, по-
казва превъзходство на РФА по отношение на общата 
преживяемост с 3-4 години [75, 76]. Наскоро стана на-
лична 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, следова-
телно, както бе споменато, ПЕИ може да бъде комби-
нирана с РФА, за да бъдат избегнати колатерални тер-
мални увреждания.

Микровълнова аблация

МВА има сходен принцип с РФА, но използва високо-
честотна (> 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-крат-
но време на третиране и се влияе по-малко от heat-sink 
ефекта.

В едно и също време могат да бъдат активирани ня-
колко антени, което дава възможност за по-бързо тре-
тиране на големи или мултифокални тумори. Три ко-
хортни 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 срав-
нява МВА и РФА за малки ХЦК при 72 добре съпоста-
вими пациенти. Нивата на пълна некроза са сходни 
(89% за МВА и 96% за РФА), въпреки това дългосроч-
ната 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). Въпре-
ки 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-голя-
ма аблативна зона ще доведе до по-голяма преживяе-
мост.

Криоаблация

Криоаблацията индуцира цитотоксичност въз основа 
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на циклично приложение на екстремно ниски темпе-
ратури (-20 до -40 градуса) вътре в тумора. Въпреки че 
употребата на конвенционална криосонда е възможна 
само след лапаротомия, скорошното постепенно на-
маляване на размера позволи перкутанна употреба. 
Криоаблацията има предимства пред хипертермична-
та аблация, сред които относително ниска болка и до-
бра визуализация чрез образно наблюдение. Въпреки 
това има и недостатъци: 1. Аблационната зона на всяка 
индивидуална сонда е в общи линии по-малка, следо-
вателно обикновено са необходими множество крио-
сонди; 2. Зоната на пълна некроза се намира във ва-
рираща 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 дос-
татъчна безопасна граница. Съществува притеснение 
относно големия риск от усложнения, като масивен 
кръвоизлив поради фракура от ледената топка, кри-
огенно 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 криоабла-
цията (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 частич-
на резекция на ребрата, за да разрешат този проблем, 
въпреки това системите от по-следващо поколение из-
ползват 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 чернодробна-
та 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 абла-
ция 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 съоб-
щават за значителна тригодишна разлика в прежи-
вяемостта. 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 придо-
била широко приемане като безопасна и ефективна те-
рапевтична 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 из-
глежда превъзхожда, или поне е еквивалентна, на ре-
зекция поради нейната сравнима дългосрочна прежи-
вяемост, по-малка заболеваемост, по-кратък болничен 
престой и по-голямо запазване на чернодробен парен-
хим. За ХЦК по-голям от 2 см, РФА може да допринесе 
до терапия с почти пълно излекуване, когато е комби-
нирана с ТАХЕ. Освен това РФА може да бъде използ-
вана като компонент на стратегия за мултимодално 
лечение за по-напреднали или рецидивиращи случаи 
и може да играе роля като мостова терапия за пациен-
ти, 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 потенциал-
ни 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, ста-
ват 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 пациен-
тите с ХЦК. Смятаме, че минимално или неинвазив-
ните аблационни терапии биха могли да бъдат опти-
малните 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 ос-
новата 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 изла-
гане на лекарството за хемоемболизацията, вътрешно 
облъчване за радиоемболизация) и могат да таргети-
рат 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. Циторедукция-
та 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, дока-
то доказателства от второ ниво подкрепят употребата 
на радиоемболизацията за лечение на пациенти в меж-
динни до напреднали стадии. Подборът на най-добри-
те 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 ци-
тотоксични агенти и да индуцират исхемична некро-
за. При конвенционалната ТАХЕ това е съпътствано 
от секвенционална интраартетриална инжекция на 
химиотерапевтични агенти, смесени с Lipiodol и ем-
болизиращи частици. Широкият набор от налични 
лекарствени носители, цитотоксични агенти и ем-
болизиращи 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 хетеро-
генен на размер или от наскоро калибрирания поли-
винил алкохол или желатинови частици акрилен копо-
лимер. 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 сте-
пента на постигане на стаза на кръвния поток опреде-
лят обема на нетуморния черен дроб, който е засегнат 
и степента на деартеризация и, следователно, оказват 
влияние на крайния резултат.  Препоръчват се су-
перселективна катетъризация и пълна стаза, за да се 
постигне максимална полза. Пълен отговор се наблю-
дава рядко след една сесия на конвенционална ТАХЕ и 
могат да бъдат планирани повторни сесии на предва-
рително планирани интервали въз основа на получе-
ния 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 наблюда-
ват 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 паци-
ентите) е постемболизационният синдром, който се 
състои от леко и преходно гадене, коремна болка и 

фебрилитет. Често се среща временно понижение на 
чернодробната функция, но остра чернодробна деком-
пенсация (асцит, енцефалопатия или жълтеница) се 
съобщава само при 0.1-3.0% от процедурите. Жлъчни 
и гастроинтестинални усложнения се съобщават, съ-
ответно, при 2-10% и 1-5% от пациентите.

Сред другите усложнения са чернодробен абсцес при 
пациенти със съдово увреждане от многократна ин-
траартериална химиотерапия и туморна руптура. Ни-
вата на смъртност варират широко между 0.003% до 
10% в различните серии, но когато са подбрани под-
ходящите пациенти и процедури, конвенционалната 
ТАХЕ е високо безопасна техника.

Доказателствата, които подкрепят употребата на кон-
венционална ТАХЕ за нерезектабилни ХЦК, са две 
рандомизирани контролирани проучвания при паци-
енти със запазена чернодробна функция. Три метаана-
лиза впоследствие потвърдиха, че конвенционалната 
ТАХЕ подобрява нивата на преживяемост на нерезек-
табилните ХЦК пациенти. Според западните насоки 
ТАХЕ е индикирана при пациенти с ХЦК в междинен 
стадий, т.е. такива с мултиплен ХЦК, сравнително за-
пазена чернодробна функция, липса на онкологично 
свързани симптоми и без доказателства за васкуларна 
инвазия или екстрахепатално разпространение.

Въпреки това около половината от пациентите, под-
брани в тези два позитивни изпитвания, са били ве-
роятни пациенти в ранен етап, при който аблацията 
е считана за неподходяща. В действителност обхватът 
на пациенти, третирани с ТАХЕ в клиничната прак-
тика, 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 до-
кладва 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 оп-
тималния подбор на кандидати. Конвенционалната 
ТАХЕ трябва да бъде контраиндицирана при паци-
енти 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 клоно-
ва или главна портовенозна тромбоза (PVT), тъй като 
оклузия на артериален кръвен поток може да индуцира 
чернодробна недостатъчност. Въпреки че суперселек-
тивна ТАХЕ може и да не вреди на селектирани паци-
енти със сегментна PVT [11, 26], клиничната полза не е 
специфично демонстрирана в тази популация.
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Туморният отговор след конвенционална DEB-TACE 
трябва да бъде оценен като се използват критериите 
на EASL или модифицираните RECIST критерии, кои-
то трябва да вземат предвид туморното свиване, как-
то и туморната некроза. Пациенти, които не показват 
туморен отговор скоро след като ТАХЕ е извършена, 
имат значително по-лоша прогноза. Ако не се постиг-
не пълна туморна некроза след първата сесия с ТАХЕ, 
е оправдан втори опит, тъй като захранващите арте-
рии може да са били пропуснати.

Въпреки това пациенти, които не отговарят на две по-
следователни сесии с ТАХЕ, трябва да бъдат прецене-
ни за алтернативни терапии, включително RE или сис-
темния агент Sorafenib. Алгоритмите за вземане на ре-
шение, базирани на резултати, които вземат предвид 
промени в чернодробната фунция, нива на трансами-
наза и туморен отговор, трябва да бъдат валидирани 
проспективно преди да могат да бъдат препоръчани за 
клинична употреба.

Концепцията за DEB-TACE е да зареди емболизира-
щи 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 исхе-
мичен ефект, бавното и контролирано освобождава-
не 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 мо-
гат да бъдат натоварени с доксорубицин за лечението 
на ХЦК.

DEB-TACE, като цяло, също се понася добре и не е из-
ненадващо, че спектърът на нежеланите ефекти е по-
добен на конвенционалната ТАХЕ. Основните услож-
нения, 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 конвенцио-
налната ТАХЕ, въпреки че тази информация трябва да 
бъде интерпретирана предпазливо, тъй като пациен-
тите с лоша чернодробна функция са изложени на ви-
сок риск от усложнения, независимо от използвания 
метод на ТАХЕ.

Пациентският профил е подобен за конвенциналната 
DEB-TACE, но частичната полза по отношение на пре-
живяемост не е показана за DEB-TACЕ. В едно голямо 
рандомизирано проучване основните крайни точки 
(превъзходство на DEB-TACE за постигане на обекти-
вен туморен отговор на шестия месец и по-малко се-
риозни 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 проспек-
тивно 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, пол-
зотворните ефекти от ТАСЕ могат действително да 
предизвикат този на перкутанната аблация. Скорош-
ни 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 интраартериал-
но инжектирани радиоактивни микросфери за селек-
тивно вътрешно облъчване (СВОЛ) се наричат също 
радиоемболизация (РЕ). Най-важната разлика между 
РЕ и ТАХЕ е механизмът на действие, а именно – об-
лъчване срещу исхемия/химиотерапия.

При РЕ радиоактивни изотопи, носени от микрочас-
тици, се вкарват в туморната васкулатура. Yttrium-90 
(90Y) е най-често използваният изотоп. Като чист из-
лъчвател на бета-лъчи, той има късо проникване на 
тъканта (2.5 мм).

На пазара са налични два типа микросфери – SIR-
Spheres (Sirtex Medical Limited, Australia), направени от 
смола и Th eraSphere@ (Biocompatibles, UK), направени 
от стъкло. За разлика от по-големите от 100 микрона 
частици, използвани в ТАХЕ, които обтурират захран-
ващите 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 необхо-
димостта 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 тумор-
ния филтър, ако има големи артериовенозни връзки 
и високата чувствителност на гастроинтестиналния 
тракт, трябва да се направи симулация на действител-
ното лечение 1-2 седмици преди РЕ. Пациентите могат 
да бъдат преценявани за РЕ само ако степента на ар-
теровенозно шънтиране към белия дроб е ограничена 
(обикновено по-малко от 20%) и няма възможност ми-
кросферите да достигнат гастроинтестиналния тракт.
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Освен това, въз основа на липсата на значителен исхе-
мичен ефект, сегментни, лобарни и дори третирания 
на цял черен дроб могат да бъдат извършвани безопас-
но. И накрая, за разлика от предварително планирани-
те 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 ред-
ките, но потенциално тежки увреждания в резултат на 
облъчването на нетуморните тъкани, са пневмония, 
холецистит, гастроинтестинални язви и чернодробно 
увреждане. Чернодробната токсичност е най-предиз-
викателният нежелан ефект.

Съобщават се различни случаи на чернодробна деком-
пенсация, сред които асцит (0-18%) или енцефалопа-
тия (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 из-
бегнато ПРЧЗ, пациентите трябва да бъдат преценява-
ни 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 доста-
веното облъчване на нетуморния чернодробен парен-
хим 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 смесе-
ните 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 80-
100%. Времето за отговор, като се вземе предвид съдо-
вото усилване, се появява по-рано – около 2 месеца от 
времето на РЕ.

Както при ТАХЕ, туморните респондери имат значи-
телно удължена обща преживяемост [58]. Все още не 
са публикувани рандомизирани контролирани проуч-
вания, които да сравняват РЕ с други терапии, но може 
да бъдат събрани доказателства от големи, добре ха-
рактеризирани, кохортни серии.

В общи линии, в ретроспективни анализи на са-
мостоятелни институции се докладва еквивалентна 
преживяемост след ТАХЕ и РЕ. В най-голямото срав-
нително проучване всички видове нежелани ефекти, 
нива на отговор и време за прогресия са били по-до-
бри при РЕ, отколкото при конвенционалната ТАХЕ, 
но нивата на обща преживяемост не са били различ-
ни. Качеството на живот се съобщава като по-добро 
след РЕ, в сравнение с ТАХЕ, основно поради липсата 
на постемболизационен синдром, въпреки че това на-
блюдение се поставя под съмнение от скорошни, все 
още непубликувани, резултати от нашата група.

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 прежи-
вяемост 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 инди-
кации, 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 кан-
дидат за пекутанна аблация. Много висока доза на об-
лъчване 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 отпада-
не от листата на чакащи за чернодробна транспланта-
ция, 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 тера-
пия. 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 устой-
чиво 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 транспланта-
ция. 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 прежи-
вяемост е 75%. Тези три потенциални индикатора по-
криват 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 тумо-
рен товар, наличие на васкуларна инвазия или липса 
на отговор на предишни ТАХЕ или DEB-TACE. Друга-
та терапевтична алтернатива за тези пациенти е сис-
темният 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 преживя-
емост е 25%. Въз основа на тези резултати и по-добра-
та поносимост на РЕ в сравнение със Sorafenib, горе-
описаните индикации са приети за стандарт в много 
рефериращи центрове. Един нов експертен консенсус 
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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 ви-
сок 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 мо-
гат да получат такова в други случаи. Добрите туморни 
отговори обикновено се наблюдават, когато намален 
брой не много големи тумори се емболизират по се-
лективен начин (в най-добрия случай чрез отдалечен 
захранващ съд). Въз основа на 3 метаанализа, конвен-
ционалната ТАХЕ е стандарт за лечение на пациенти с 
ХЦК в междинен стадий.

Напоследък DEB-TACE се превърна в по-стандарти-
зиран начин за изпълнение на ТАХЕ със сходни ре-
зултати и по-малко системни ефекти. РЕ е форма на 
брахитерапия за чернодробни тумори, при които из-
точникът 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 локорегио-
нални 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, кои-
то 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 пър-
ва 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 подхо-
дящи за тези палиативни интервенции, ще продължа-
ват да бъдат реферирани.

На този етап няма данни за полза при прилагане на 
адювантна или неоадювантна терапия при локализи-
рано заболяване. Проучването STORM изследва пол-
зата 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 забо-
ляване

В авансирал стадий на заболяването, освен палиа-
тивни нехирургични техники, като трансартериал-
на хемоаблация и радиотерапия, трябва да се вземе 
предвид и системната терапия. ХЦК е релативно рез-
истентен на химиотерапия и високо резистентен на 
цитотоксична химиотерапия. В допълнение химоте-
рапията при тези болни е с лоша поносимост, поради 

често подлежаща чернодробна цироза, цитопениите и 
непредвидимата фармакокинетика, поради наруше-
ната чернодробна функция. Клинични проучвания 
оценяват приложението на цитотоксична химиотера-
пия като Doxorubicin, като е докладвана ниска степен 
на отговор към лечението 4-10% и липсват доказател-
ства за полза в общата преживяемост. Подобни са и 
резултатите от приложение на Cisplatin. В миналото 
Doxorubicin е бил стандарт за лечение на нерезектаби-
лен ХЦК, въпреки високата му токсичност. В клинич-
ната практика кумулативните дози от повече от 400 
mg/m² значително увеличават риска от кардиологични 
усложнения и кардиомиопатия.

По-добър туморен отговор се наблюдава при прила-
гане на комбинирани режими – XELOX, GEMOX, но 
и при тях липсва полза по отношение на общата пре-
живяемост.

Процесът на пролиферация и метастазиране на ХЦК 
се свързва с отделяне на VEGF и PDGF. Две клинич-
ни проучвания във фаза III са установили ползата от 
приложението на Sorafenib при пациенти с аванси-
рал и/или метастатичен хепатоцелуларен карцином. 
Sorafenib е орален, мултитаргетен инхбитор на тиро-
зин киназа, който блокира VEGF, PDGF и c-Kit, както 
в туморните клетки, така и в околните ендотелиални 
клетки. По този начин той потиска туморната проли-
ферация и ангиогенеза. В мултицентровото, рандоми-
зирано, 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 състоя-
ние и запазена чернодробна функция, разпределени 
1:1 за приложение на Sorafenib 400 mg два пъти дневно 
или плацебо. Средната обща преживяемост е сигни-
фикантно 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 чернодроб-
на функция е друг инхибитор на мултитирозин киназа 
– Regorafenib. Клиничната ефикасност и безопасност 
на Regorafenib са оценени в международно, многоцен-
трово, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-кон-
тролирано проучване фаза III (RESORCE) при паци-
енти с хепатоцелуларен карцином, които преди това са 
лекувани със сорафениб. Общо 573 пациенти с ХЦК 
са рандомизирани – 2:1 да получават или 160 mg ре-
горафениб перорално веднъж дневно или плацебо за 
3 седмици на терапия, последвано една седмица тера-
певтична 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 клинич-
но проучване.

Приложението на chekpoint инхибиторите навлиза и 
в лечението на ХЦК. Инхибиторите на PD-1-протеина 
показват обещаваща клинична активност като лече-
ние 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 проучва-
ния на лечение с монотерапия за първа и втора линия 
на ХЦК, като не се наблюдава сигнификантно подо-
брение 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 лече-
ние, независимо от PD-1 р рецепторния статус. Девет-
месечна обща преживяемост се наблюдава при 74% от 
пациентите.

Няколко активни вътрешни пътища на имунна ева-
зия, включително свръхекспресия на съдов ендоте-
лен растежен фактор (VEGF), са свързани с генезата и 
прогресията на рака на черния дроб. Анти-VEGF тера-
пиите намаляват VEGF-медиираната имуносупресия 
в тумора и неговата микросреда и могат да подобрят 
ефикасността на анти-PD-1 и анти-PD-L1 инхибито-
рите чрез обръщане на VEGF-медиирана имуносупре-
сия и промотиране на Т-клетъчна инфилтрация в ту-
морната тъкан.

Атезолизумаб селективно таргетира PD-L1, за да пре-
дотврати взаимодействието му с рецептори PD-1 и B7-
1, като по този начин намалява Т-клетъчната инхиби-
ция и възстановява имунния отговор към тумора. Бе-
вацизумаб 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, много-
центрово, фаза 3, проучване IMbrave150 на атезолизу-
маб плюс бевацизумаб при пациенти с нелекуван не-
резектабилен хепатоцелуларен карцином се сравнява 
безопасността и ефикасността на атезолизумаб плюс 
бевацизумаб в сравнение със сорафениб при паци-
енти с нерезектабилен хепатоцелуларен карцином, 
които преди това не са получавали системна терапия. 
Наблюдавани са приемлив профил на токсичност и 
обещаваща антитуморна активност, с обективна чес-
тота на отговор от 27.3% и средна продължителност на 
отговора (при наличие на такъв) от 6 месеца при 88%. 
Комбинацията атезолизумаб и бевацизумаб подобря-
ва както свободната от прогресия преживяемост, така 
и общата преживяемост, поради което получи одобре-
ние от FDA и EMA за първа линия на лечение на паци-
енти с авансирал ХЦК и предстои да навлезе в рутин-
ната практика и у нас.

Лъчетерапия

Хепатоцелуларният карцином е лъчечувствителен 
тумор. Основният недостатък е ниският толеранс на 
съседния нормален черен дроб и трудността за лока-
лизация 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 пла-
нираната 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 прогностич-
ните 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 чернодробна-

та му функция;
Степен на портална хипертенция.

Наличие на оста-
тъчен тумор след 

резекция, аблация 
или емболизация.

Допълнителни AFP 
DCP/PIVKA II

Активен хепатит
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Нови и обеща-
ващи

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-ци-

ти;
Mn SOD (magnesium superoxide

dismutase).

За пациенти с хепатоцелуларен карцином, които се ле-
куват с перкутанно ЛЛ с или без транскактетърна хи-
миоемболизация, степента на локален контрол варира 
от 40% до 90%, а средната преживяемост – от 10 до 25 
месеца (6).

Показанията за провеждане на стандартно фракцио-
нирано перкутанно ЛЛ са: по-големи първични тумо-
ри, облекчаване на тромбоза, предизвикана от тумор 
на порталната вена, обструктивна жълтеница, неуспех 
на предишна транскатетърна химиоемболизация за 
контрол на прогресията на заболяването и като ком-
понент на комбинирано лечение с транскатетърна хи-
миоемболизация (7, 8).

Мишенни обеми – Туморен обем, Клиничен мишенен 
обем, Планиран мишенен обем, свръхдозиране (бу-
уст), осигурителни зони

Туморният обем се определя чрез компресия на абдо-
мена по СТ с контрастна материя или МRI или чрез 
използване на фидюшъли. Клиничният мишенен обем 
включва макроскопското разпространение на болес-
тта 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. ескали-
рат лъчелечебните дози при нерезектируем хепатоце-
луларен карцином и наблюдават, че пациентите, кои-
то 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 нали-
чието на хепатит или цироза, тъй като това може да 
доведе до влошаване на чернодробната функция. То-
лерантните 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. До-
казателства 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 перспектив-
ни доказателства за чернодробна SBRT, демонстрира-
щи обещаващ ЛК и безопасност при пациенти с хепа-
тоцелуларен карцином (15). Проспективно проучване, 
фаза II, на Kang et al при 47 пациенти с хепатоцелула-
рен 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 лекувани-
те 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 хепа-
тоцелуларен 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, леку-
вани 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 повишава-
не на чернодробните показатели, гадене и повръщане 
(главно за тумори в левия лоб на черния дроб), треска 
и панцитопения.

Субакутните и късни усложнения включват чернод-
робна недостатъчност, радиационен пневмонит и сто-
машно-чревно кървене (особено внимание трябва да 
се обърне при тумори, разположени в долната част на 
десния лоб на черния дроб, където се намира дванаде-
сетопръстникът и тънкото черво и дозите не трябва да 
надхвърлят 50 Gy).

Чернодробната недостатъчност може да бъде избегна-
та 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 годи-
ни се провежда на всеки 3 месеца с образни изследва-
ния, контрол на чернодробната функция и AFP.
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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 за-
болявания, които възникват както в жлъчния мехур, 
така и в жлъчния канал. Ракът на жлъчния мехур е 
най-честият рак на жлъчните пътища, който се про-
явява почти два пъти по-често от холангиокарци-
номите. 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, възникна-
ли в интрахепаталните, перихиларните и дисталните 
жлъчни пътища. Епидемиологията, клиничните ха-
рактеристики, 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 мъ-
жете, а белите хора имат 50% по-голяма честота в срав-
нение с чернокожите хора.

Съществува видима географска вариация в честотата 
на рак на жлъчния мехур. Високите проценти се на-
блюдават сред местните американци и в страните от 
Южна Америка (особено в Чили). Има увеличена чес-

тота в Индия, Пакистан, Япония и Корея. Тези попула-
ции споделят високо разпространение на холелитиаза, 
което е общ рисков фактор.

Съединените щати се считат за райони с ниска степен 
на разпространение. Възрастовата честота на карци-
нома 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.

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 паци-
ентите 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 камъни-
те.

Порцеланов жлъчен мехур. Голямото отлагане на кал-
ций в стената на жлъчния мехур се свързва с холеци-
стит в почти всички случаи. Преди това заболевае-
мостта от рак на жлъчния мехур при пациенти с това 
заболяване се смяташе, че варира от 12.5% до 60%, въ-
преки 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-го-
лям потенциал за злокачествено заболяване и следова-
телно 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 (ме-
тилдопа, естрогени, изониазид) и излагането на канце-
роген (радон, химикали от каучуковата промишле-
ност, цигари) също са свързани с това заболяване.

Клинични характеристики

Ранните стадии на заболяването могат да бъдат асимп-
томни 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 разши-
рена и ако пациентът има безболезнена жълтеница, 
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причината е малко вероятно да бъде камъни в жлъч-
ката.

Диагностициране

Три клинични сценария съществуват при пациенти с 
рак на жлъчния мехур: случайно откриване на рак на 
жлъчния мехур след холецистектомия; рак на жлъч-
ния мехур, диагностициран интраоперативно; или рак 
на жлъчния мехур, подозиран предоперативно.

От трите клинични сценария, изброени по-горе, пър-
вият е най-разпространен, като повечето ракови за-
болявания 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 предопе-
ративно лечение на патологията на жлъчния мехур. 
В случай на рак на жлъчния мехур, ултразвуковите 
находки могат да включват задебелена или калцира-
на стена, eкзофитна маса или липса на жлъчен мехур 
вследствие изконсумирането му от туморния процес 
до чернодробната повърхност; въпреки това, симп-
томатиката може да е неспецифична. Ендоскопският 
ултразвук (EUS) е по-точен от трансабдоминалния ул-
тразвук; той е полезен при диференциалната диагно-
за на полипите и при предоперативно стадиране. EUS 
може точно да оцени дълбочината на инвазията на ту-
мора, както и да определи участието на регионалните 
лимфни възли.

Тройно-фазовата компютърна томография (чернод-
робно проследяване), която включва неконтролирана 
фаза, чернодробна артериална фаза и портална ве-
нозна фаза, позволява визуализиране на степента на 
туморен растеж, може да спомогне за определяне на 
нодалния статус, както и идентифициране на отдале-
чени метастази и е особено полезна при определяне на 
връзката на туморната маса с основните магистрални 
съдове, което е важна предоперативна детерминанта. 

Холангиография. Магнитно-резонансната холанги-
опанкреатография (MRCP) е за предпочитане пред 
ендоскопската ретроградна холангиопанкреатогра-
фия (ERCP) и перкутанната трансхепатална холанги-
опанкреатография, тъй като тя е неинвазивен подход. 
MRCP може да предостави информация относно раз-
мера на заболяването и е в състояние да разграничи 
доброкачествена от злокачествена лезия/полип. Освен 
това ERCP и PTC не осигуряват подходяща визуализа-
ция на жлъчния мехур.

Ролята на позитронно-емисионна томография (PET) 
при диагностицирането на рак на жлъчния мехур ос-
тава неясна, въпреки това тя може да бъде полезна при 
откриване на далечно метастатично заболяване при 
пациенти, за които преди това е установено, че забо-
ляването е операбилно.Лабораторните изследвания 
обикновено не са диагностични. Повишеният серумен 

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 чувствител-
ност, докато CA 19-9 има чувствителност и специфич-
ност, които могат да достигнат 75%.

Патология

Аденокарциномът представлява близо 85% от случа-
ите. Той е подкатегоризиран в папиларен, тубуларен, 
муцинозен или сигнетен клетъчен тип. Другите хис-
тологии 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. Стадира-
нето на Nevin, което по-често се използва в Европа,
е представено в таблица 1.

Актуализираните групирания на стадиите са приведе-
ни в съответствие, за да отговарят по-добре на резек-
тивността 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 съединител-
на тъкан, без разпространение зад серозата или в 
черния дроб

T3

Тумор, префорирал серозата (висцералния пери-
тонеум) и/или директно инвазирал черния дроб 
и/или друг съседен орган или структура, като сто-
мах, дванадесетопръстник, право черво, панкре-
ас, 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
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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

Лечение

Хирургия

Хирургичната резекция остава единствената потенци-
ално лечебна терапия.

Липсата на перитонеална обвивка от страна на жлъч-
ния мехур, която е прикрепена към черния дроб, 
представлява важно анатомично съображение при 
хирургичното лечение на рак на жлъчния мехур. При 
обикновена холецистектомия, хирургът дисекти-
ра равнината между мускулите на жлъчния мехур и 
муковаскуларната плака, която е влакнеста обвивка, 
заемаща пространството между жлъчния мехур и чер-
ния дроб. По тази причина обикновената холецистек-
томия 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. Стади-
ите 0, I и II са потенциално резектируеми. Стадиите 
Т3 на тумора и по-високите се считат за трудни за ре-
зекция.

Пациентите, за които е установено, че имат T1a лезии, 
могат да бъдат наблюдавани след проста холецистек-
томия, тъй като дългосрочната преживяемост достига 
100%.

Има противоречия относно правилното лечение на 
пациентите с T1b лезии, тъй като някои серии показ-
ват само 50% 1-годишна преживяемост след проста хо-
лецистектомия, 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 разши-
рена холецистектомия.

Пациентите с T2 или по-високи стадии на лезии тряб-
ва да претърпят разширена холецистектомия, след 
като е изключена метастатична болест. Оптималната 
резекция (разширена холецистектомия) включва хо-
лецистектомия с чернодробна резекция в блок и реги-
онална лимфаденектомия с или без ексцизия на жлъч-
ните 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 при-
точните структури и следователно основна чернод-
робна резекция с или без резекция/реконструкция на 
жлъчния канал.

Противопоказанията за хирургична намеса включват 
отдалечени метастази, широко участие на порта хепа-
тис, причиняващо жълтеница, значителен асцит или 
запушване на големи съдове. Прякото участие на съ-
седните органи не е абсолютно противопоказание.

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

Таблица 2. Стадираща система по Nevin

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 по-
стига с RT.

Редица доклади са документирали подобрения в про-
цента на преживяемост при случаи на интраоператив-
на или постоперативна адювантна лъчетерапия. Не са 
провеждани проспективни контролирани проучва-
ния 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 разполо-
жение за химиотерапия и палиация на карцинома на 
жлъчния мехур, са същите като тези за холангиокар-
цинома, 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 (ХОЛАН-
ГИОКАРЦИНОМ)

Епидемиология

Холангиокарциномите възникват от епителните клет-
ки на интрахепатални или екстрахепатални жлъчни 
пътища.

Холангиокарциномът представлява 3% от всички зло-
качествени GI образувания. Съобщената честота в 
Съединените щати е от един до два случая на 100 000 
души население.

По някои неясни причини честотата на интрахепата-
лен холангиокарцином постоянно се увеличава през 
последните две десетилетия, докато честотата на екс-
трахепаталните холангиокарциноми намалява.

Честотата на заболяванията обикновено се увеличава 
с възрастта. Средната възраст при поставяне на диа-
гнозата е между 50 и 70 години. Въпреки това пациен-
тите 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, холангиокарци-
номите са по-често срещани при мъжете.

Холангиокарциномите се подразделят на проксимал-
ни екстрахепатални, перихиларни (50% до 60%), дис-
тални 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 хо-
лангиокарцином.

Етиология

Редица рискови фактори са свързани с различни боле-

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

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 по-
вишават риска. Близо 30% от холангиокарциномите се 
диагностицират при пациенти със съпътстващ улце-
розен колит и PSC.

Аномалии на жлъчните пътища. Болестта на Кароли 
(кистозна дилатация на интрахепаталните канали), 
аденомът на жлъчните пътища, жлъчните папило-
матози и кисти на холедоха увеличават риска. Обща-
та 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 паразит-
ни 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 наблюда-
ван 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 разви-
тие на холангиокарцином. Билиарната папиломато-
за 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 хо-
лангиокарцином.

Други: пушенето, излагането на токсични вещества, 
като торотраст (радиологичен контрастен агент, из-
ползван през 60-те години на 20-ти век), азбест, радон 
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и нитрозамини също са известни като повишаващи 
риска. Напоследък е установено, че пациентите с ди-
абет или метаболитен синдром имат повишен риск от 
развитие на холангиокарцином.

Клинични характеристики

Холангиокарциномите обикновено стават симптома-
тични, 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 из-
яви като туморна формация, да бъде асимптоматичен 
или да се манифестира с неясни симптоми като болка, 
анорексия, загуба на тегло, нощно изпотяване и физи-
ческо неразположение.

Диагноза

Предоперативното диагностициране на холангиокар-
цинома може да бъде доста трудно. Диагнозата често 
се основава на клиничната картина, серологията и 
радиографските наблюдения, но без хистологично по-
твърждение. Това е важен въпрос, тъй като до 33% от 
пациентите с образно изследване и симптоми, пред-
полагащи холангиокарцином, имат доброкачествено 
заболяване. Такава диагноза при отсъствие на тъканна 
биопсия трябва да се направи само след като се поло-
жат усилия за доказване на диагнозата, чрез използва-
не 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 ин-
трахепатален холангиокарцином. Туморни маркери 
като CEA и CA-19-9 сами по себе си не са нито чувст-
вителни, нито достатъчно специфични, за да поставят 
диагноза. Ниво на CEA > 5.2 ng/mL има чувствител-
ност и специфичност съответно 68% и 82%. Някои ту-
мори произвеждат ниски или нулеви нива на CA 19-9. 
В една серия, ниво > 180 единици/mL има чувствител-
ност 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 изключва-
не 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 ту-
морната 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 съз-
даде триизмерно изобразяване на жлъчката и съдо-
вите 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 би-
опсия, е известен с чувствителност и специфичност, 
като нормата е приблизително 50%.

EUS може да бъде полезна при визуализиране на сте-
пента 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 опе-
ративното лечение.

Патология

Аденокарциномите представляват 90% до 95% от ту-
морите. Останалите са сквамозноклетъчни карцино-
ми. Те също се класифицират на умерено и слабо ди-
ференцирани и се разделят на склерозиращи, нодулар-
ни и папиларни подтипове. Пациентите с папиларни 
тумори се диагностицират на по-ранен етап от забо-
ляването и имат най-високата степен на резектабил-
ност 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 интрахепатал-
ния холангиокарцином (CK7+, CK20-, CDX2-) от коло-
ректална метастазна лезия (CDX2+, CK20+).

Стадиране

AJCC е разработила системите за стадиране на холан-
гиокарциноми. 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 вали-
дирана от проучване, показващо подобрена предви-
димост на преживяемостта, съответстваща на новата 
система на TNM.
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Осмото издание на системата е за стадиране на ин-
трахепатални, перихиларни и дистални жлъчни пъти-
ща. Тези промени подобряват прогностичната страти-
фикация на системата за стадиране на TNM. Справка 
за подробности може да бъде направена в седмото из-
дание AJCC Staging Manual.

Раковите заболявания, възникващи в периферния ре-
гион, също се класифицират допълнително в зависи-
мост от моделите им на участие на чернодробните пъ-
тища, 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 инфилтри-
рат 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 жлъч-
ния канал, холангиокарциномът е заболяване, което 
при хирургично лечение често изисква голяма чернод-
робна резекция (сегметектомия, анатомична лобекто-
мия, трисегментектомия) с или без резекция/рекон-
струкция на жлъчните пътища. Следователно, общите 
принципи на такава резекция(и) трябва да бъдат пре-
разгледани.

От гледна точка на основната чернодробна резекция, 
хирургическите принципи са прости и се въртят глав-
но 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) остатъч-
ния 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, предше-
стваща употреба на алкохол, стеатоза/стеатохепатит), 
както и всякакви остри атаки, които в случая на хо-
лангиокарцином често пъти включват холестаза. По-
следните проблеми могат да ограничат степента на 
резекция, която може безопасно да бъде извършена, 

и често налагат предоперативни забавяния, докато хо-
лестатичния 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 поз-
воли на контралатералната страна да хипертрофира 
преоперативно.

Интрахепатален холангиокарцином

Хирургията е единствената потенциално лечебна те-
рапия при пациенти с интрахепатален холангиокарци-
ном; въпреки това повечето пациенти са с напреднало 
заболяване и не са показани за хирургично лечение.

Многобройни хепатални тумори, включване на реги-
онални лимфни възли, голям размер на тумора и съ-
дова 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 ва-
рира от 30% до 67%.

Ако след резекция се забелязват микроскопски поло-
жителни туморни клетки (R1) или остатъчно локално 
заболяване (R2), пациентите трябва да бъдат оценя-
вани 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 би-
опсирани и опитите за резекция трябва да бъдат пре-
кратени, ако лимфните метастази бъдат потвърдени 
интраоперативно.

Дистален холангиокарцином

Първично третиран с процедура на Уипъл (панкреа-
тикодуоденектомия).

Перихиларен холангиокарцином

Основната лечебна терапия при пациенти с екстрахе-
патален перихиларен холангиокарцином е радикална 
хирургична резекция.

Хирургията за екстрахепатални хиларни холангиокар-
циноми се основава на стадия на заболяването, а целта 
на хирургическата интервенция е да се получат чисти 
резекционни граници (Таблица 5).
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При пациенти с хиларен холангиокарцином само ре-
зекция на жлъчните пътища води до високи процен-
ти 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 ка-
удата, 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 екс-
трахепатален холангиокарцином и може да бъде пре-
поръчана само при силно селективни пациенти, кога-
то се комбинира с интензивен претрансплантационен 
режим на химиотерапия/лъчетерапия.

Локорегионални терапии

Ролята на локалната терапия (радиочестота или кри-
отерапия) при лечението на интрахепатален холанги-
окарцином е ограничена поради честото наличие на 
тумори с големи размери, както и множественост на 
първичния тумор.

Регионалните подходи към интрахепаталния холан-
гиокарцином са изпълними алтернативи в случаите, 
когато хирургичната резекция не е възможна. Такава 
е трансартериална хемоемболизация (TACE) с гемци-
табин 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 неяс-
на. Поради ниската честота на ракови заболявания на 
жлъчните пътища, повечето проучвания представля-
ват едноинституционални изпитвания във фаза II. Го-
лям ретроспективен анализ, използващ базата данни 
SEER, разкрива 2,325 пациенти в хирургическата ко-

хорта от 1992 до 2002 година, от които само 17% полу-
чават адювантна химио-лъчетерапия.

Изпитване, във фаза III, оценява адювантната хими-
отерапия при пациенти с рецидивиращ панкреатич-
но-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 по-
казва, че адювантната химиотерапия води до значи-
телно подобрение в 5-годишната преживяемост само 
на пациентите с рак на жлъчния мехур.

Препоръките за химиотерапия на основата на флуо-
ропиримидин или гемцитабин, или химиотерапия на 
основата на флуоропиримидин, обикновено предста-
вляват екстраполация на данни от проучвания при па-
циенти 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 за-
боляване 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, левково-
рин 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 еди-
нични агенти, са оценени в клинични проучвания. 
Примери за комбинации, които са демонстрирали 
активност при изпитвания във фаза II, включват гем-
цитабин и цисплатин, гемцитабин и капецитабин, 
гемцитабин и оксалиплатин, капецитабин и оксали-
платин, капецитабин и цисплатин и 5-FU и цисплатин.

От комбинациите, изброени по-горе, тази от гемци-
табин и агент на базата на платина е най-ефективна. 

Таблица 5. Лечение и преживяемост според локализацията на холангиоцелуларния карцином

Локализация Лечение Средна
преживяемост

Петгодишна 
преживяемост
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Последно проучване АBC-02 показа, че тази комби-
нация 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 холан-
гиокарцином, 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 про-
гресия 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 прежи-
вяемост 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 симп-
томи и да допринесе за жлъчна декомпресия и може 
дори да подобри общата преживяемост.

Най-широко изследваните и, следователно, препоръ-
чителните агенти, които се използват едновременно 
с лъчевата терапия, са 5-FU и капецитабин. Гемцита-
бин не се препоръчва за едновременна терапия с хи-
мио-лъчелечение.

Леченията трябва да се ограничат за индивиди без до-
казано метастазирало заболяване.

Таргетирана терапия

Проучване във фаза 2 показва, че ерлотиниб – инхиби-

тор на тирозин киназата на рецептора на епидермал-
ния растежен фактор, има ефикасност в малкото про-
учване на пациенти с рак на жлъчката и химиотера-
певтично нелекувани.Комбинацията ерлотиниб плюс 
бевацизумаб е разгледана в проучване във фаза II с 53 
пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Ком-
бинираното 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 ме-
сеца. 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 те-
рапии напоследък показват, че са ефективни при от-
делни проучвания във фаза II. Те ще трябва да бъдат 
сравнени с GEMOX самостоятелно, за да се определи 
значението на таргетната терапия в сравнение с про-
фила на токсичност, свързан с тях.

Ролята на лъчелечението (ЛЛ) (с или без химиотера-
пия) при иноперабилен или рецидивиращ холангио-
карцином е палиативна, за облекчаване на болката и 
жлъчната обструкция. В рамките на 1 г. след конвен-
ционалното ЛЛ, локорегионални рецидиви се появя-
ват в 60% до 75% от пациентите, а средната преживяе-
мост варира от 7 до 12 месеца. Прогресията на заболя-
ването се изразява в локални рецидиви. Развитието на 
новите методи в ЛЛ през последните няколко години 
направи SBRT за тумори на жлъчните пътища обе-
щаващ метод.На табл. 6 са показани прогностичните 
фактори съгласно ТNМ класификацията от 2017 г.

Табл. 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 (бу-
уст), 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 про-
цедура. Поставянето на клипс или фидюшъл по време 
на операцията е полезно за очертаване на екстрахепа-
талната част на дукталните лезии и помага за опреде-
ляне на основния туморен обем. Планирането на ЛЛ 
става с дебелина на срезовете 1 до 3 мм и интравеноз-

на контрастна материя. Туморният обем (GTV) се де-
финира 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, панкре-
атикодуоденална 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 при-
ложат, чрез интегриран сюрдозаж в първичния тумор. 

Сюрдозажът в туморния обем може да бъде реализи-
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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 трансду-
оденалната 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 прила-
гането на брахитерапия жлъчката да не изтича върху 
кожата и превръзките на пациента. Ако дренажна-
та 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 лече-
нието 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-годи-
шен 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 бо-
лни 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 кар-
цином. Туморът се движи с дихателните движения на 
болния. Оралният контраст за очертаване на двана-
десетопръстника, 4D КТ, задържането на дишането и 
компресията на абдомена са техниките, използвани за 
намаляване на движението на органа и тумора и за из-
бягване 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 за-
боляване могат да се възползват от палиативна хирур-
гия, 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 ендоскоп-
ски 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 нерезек-
тируемо заболяване).

Фотодинамичната терапия е друга възможност за па-
циенти с локално напреднала болест. Това включва 
инжектиране на порфиринов фотосенсибилизатор 
и след това ендоскопско прилагане на светлина вър-
ху тумора. Въпреки че данните са получени от малки 
проучвания в подкрепа на тази практика, ползата от 
преживяемостта, получена от фотодинамичната тера-
пия, изглежда впечатляваща, като един доклад показва 
подобрение в средната преживяемост от 14 месеца.

Блокадата на нервния плексус може също така да обле-
кчи симптомите на болката при пациент с инкурабил-
но заболяване.

Проследяване

Проследяването на пациентите след радикално опе-
ративно 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 инфу-
зия, 1, 2 ден; Повторение през 21 дни.
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КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

Епидемиология

През 2012 г. в САЩ, около 43,920 нови случая на рак на 
панкреаса са били диагностицирани, а 37,390 пациен-
та са починали.

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 ис-
тория. 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 случаи-
те имат фамилен компонент.

Пушенето на цигари е може би най-важният рисков 
фактор за околната среда. Рискът намалява след пре-
кратяване на тютюнопушенето. Други рискови факто-
ри са: хроничен панкреатит, тежък алкохолен прием, 
диабет, затлъстяване и физическа неактивност. Да-
нните 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-

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 супресорни-
те туморни гени DPC4 и p16. Други първични тумори 
на панкреаса са изброени в таблица 1. Интрадуктал-
ните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) и му-
цинозните 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 злокачестве-
ни заболявания извън панкреаса.

Диагноза

Клинична характеристика

По-голямата част от панкреатичните дуктални адено-
карциноми възникват от главата на панкреаса, често с 
жлъчна обструкция и жълтеница, което налага поста-
вянето на стент. Болката, причинена от локализирано 
заболяване, е класически описана като болка в гърба 
в резултат на туморна инвазия на цeлиакусния и ме-
зентериалния плексуси. Това може да бъде ефективно 
облекчено чрез блокада на плексусите. Много пациен-
ти развиват известна степен на панкреатична недос-
татъчност, 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 хране-
нето е изключително важно. Чревна обструкция може 
да възникне при обемисти тумори на панкреаса, често 
изискващи хирургичен байпас. Глюкозната непоноси-
мост също е чест симптом.

Таблица 1. Тумори на панкреаса

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) опе-
ративно или потенциално оперативно заболяване; (2) 
неоперабилна, но локализирана болест; и (3) метаста-
тично заболяване. Отбелязва се, че при рак на панкре-
аса – за разлика от други солидни тумори стадий III, е 
по дефиниция неоперабилен.
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ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА НА 
АДЕНОКАРЦИНОМ 
НА ПАНКРЕАСА
Целите на образната диагностика са доказване нали-
чието 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 поставяне-
то на пластмасови стентове. От всички злокачествени 
тумори най-често при панкреасния карцином се на-
блюдава екстраорганно разпространение на болестта 
към момента на диагностициране. От всички новоди-
агностицирани болни до 45% имат метастази (ІV ста-
дий), а до 40% имат локално авансирала болест с пери-
васкуларна 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 раз-
пространява периневрално към околните тъкани.Кон-
венционалната абдоминална ехография (US) обикно-
вено се използва, като скринингов метод. Стандарт-
ното абдоминално ултразвуково изследване използва 
сравнително ниска честота (3,5-5 MHz) и генерира 
образи с релативно ниска резолюция. Основните огра-
ничения на метода включват затруднено изобразяване 
на панкреаса от предлежащи масивни газови колек-
ции и ексцесивна мастна тъкан. Контрастно-усиле-
ната ехография (CEUS) надгражда диагностичните 
възможности на конвенционалната ехография. Екс-
панзивното развитие на метода през последното десе-
тилетие надхвърля първоначалните чернодробни ин-
дикации. Извършването на CEUS изисква над среден 
клас ултразвукови апарати и използване на специали-
зирани, допълнителни технологии. Работи се с хармо-
нично контрастно изобразяване при нисък механичен 
индекс с инжектиране на интравенозен контрастен аг-
ент, който представлява микромехурчета инертен газ. 
Методът има висока контрастна и пространствена ре-
золюция при оценка на васкуларизацията на солидни 
и кистични панкреасни лезии.

Ендоскопският ултразвук (EUS) играе важна част в 
диагностиката на панкреасната патология. За оси-
гуряване на висока пространствена резолюция на 
ехографските образи се изисква високочестотна зву-
кова енергия. При EUS трансдюсера се въвежда в тяло-
то посредством ендоскоп с цел доближаване по-близо 
до зоната на интерес. Ехоендоскопските трансдюсери 
работят с честота от 5 до 20 MHz. Основно предим-
ство на EUS е възможността за осигуряване на цито-
логични проби с тънкоиглена биопсия, което позво-

лява диагностична акуратност до 95%. Освен диагно-
стициране на панкреасните тумори, EUS позволява 
тънкоиглена биопсия и на разположени по съседство 
суспектни ретропортални лимфни възли. Макар мето-
дът да има ограничения при диагностиката на всички 
метастатични лимфни възли (чувствителност – 69% и  
специфичност – 81%), той има предимство при опре-
деляне на съдовата инвазия (чувствителност – 85% и 
специфичност – 91%) и на резектабилност (чувстви-
телност – 90% и специфичност – 86%). Инцидентно 
открити чернодробни метастази също могат да бъдат 
биопсирани с EUS. EUS биопсиите не повлияват ефи-
касността 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 оха-
рактеризиране и стадиране. Съгласно препоръките на 
Американския колеж по радиология (ACR), метод на 
избор е мултифазова (нативно и с контрастно усил-
ване на образа) и мулпипланарна CT на корема. Из-
ползва се специфичен панкреасен протокол, тъй като 
рутинното СТ изследване на корема често е недоста-
тъчно. Изследването включва СТ ангиография в късна 
артериална (панкреасна) фаза на 40–50 секунда и пор-
товенозна фаза на 65–70 секунда. Прилага се стандар-
тизиран алгоритъм при интерпретацията на образите, 
за да се уеднакви стадирането на заболяването и да се 
подобри процеса на взимане на последващи терапев-
тични решения. Употребата на интравенозен контраст 
е задължителна, тъй като по-голяма част от панкре-
асните патологични процеси са с еднаква плътност с 
тази на нормалната панкреасна тъкан на нативните 
образи. Панкреасната фаза се използва за локализа-
ция 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 тех-
ника повишава точността на установяване на адено-
карциноми до над 90%. На контрастно усилените об-
рази панкреасният аденокарцином се представя като 
хиподенсна формация с неясни контури, разположена 
най-често в главата на жлезата. Детекцията на тумо-
рите зависи също от индивидуални фактори от стра-
на на тумора и на пациента. При пациенти с изразена 
мастна инфилтрация на жлезата (fatty replacement) 
съществува по-висок контраст между солидния ту-
мор 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 дегенери-
рали панкреасни лезии. Определянето на екстрапан-
креасното разпространение на процеса включва нали-
чието на уголемени лимфни възли, чернодробни ме-
тастази и перитонеални импланти. Според препоръ-
ките на American Hepato-Pancreato-Biliary Association 
consensus report, дукталният карцином на панкреаса, 
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при липса на видими метастази, трябва да се класи-
фицира като резектабилен, гранично резектабилен и 
нерезектабилен. Към момента на диагностициране на 
процеса, резектабилни са 15-20% от пациентите. Ре-
зектабилността 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 индивидуал-
но при специално внимание за наличието на съдови 
анатомични варианти, които могат да повлияят на 
оперативната интервенция. За артериалните съдове 
оценката включва три категории: к онтакт на тумора 
със съда под 180° без деформация, контакт на тумора 
със съда над 180° без деформация и деформация на лу-
мена. За венозните съдове ангажиране се приема при 
наличие на деформация на лумена при контакт с тумо-
ра. Допълнително магистралните вени се изследват за 
наличие на тромбоза, на увеличена плътност на маст-
ната тъкан по съседство и директна инвазия. Същест-
вуват 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 систе-
ма за преоперативно стадиране.Мултифазово MRI 
изследване на корема, без и с контрастно усилване и 
с включване на MRCP, също се използва за установя-
ването на туморен процес и на неговата резектабил-
ност, като е от особена полза за изоденсни и недефор-
миращи 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 разгранича-
ването между туморна и нетуморна тъкан на нативни 
MRI образи. Ето защо и при M RI е препоръчителна 
употребата на контраст, като при мултифазовите из-
следвания точността при детекцията на карциномите 
достига 90-98%. При оценка на съдовото засягане из-
ползването на MRI е по преценка на експерта. Мето-
дът е с еднакви способности с СТ. MRI има предим-
ство 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 нерезекта-
билните случаи в над > 90%, но имат недостатъчна 
прогнозна стойност, за да потвърдят резектабилност 
(< 50%).След оценка на общото състояние на пациен-
та, включващо съпътстващи заболявания и BMI, се 
обсъжда последващото поведение – лъчелечение, хи-
миотерапия или хирургия. На биопсия се подлагат па-
циенти, подлежащи на химиотерапия и лъчелечение. 
Перкутанна биопсия на чернодробни лезии може да 
се приложи при метастатична болест. Перкутанна би-
опсия на панкреаса е противопоказана при потенци-
ално резектабилни случаи.РЕТ- СТ няма допълнител-
ни предимства при повечето резектабилни болни и не 

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 патог-
номоничен белег при ERCP се приема обструкцията 
на двете дуктални системи (double duct sign). ERCP се 
използва основно като терапевтичен метод за осигуря-
ването на билиарен дренаж.
Допълнителното използване на диагностична лапа-
роскопия се прилага за изключване на перитонеални 
метастази при резектабилни и гранично резектабилни 
случаи.
Проследяването на ефекта от лечението се осъществя-
ва най-често с СТ и MRI, в зависимост от вида и обема 
на терапията.

Обобщение:

• панкреасният аденокарцином се диагностицира в на-
преднал стадий, като в едва 15-20% от случаите забо-
ляването 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 преоператив-
но стадиране с СТ решаващо е прилагането на насочен 
панкреасен протокол с оптимално дозиране на кон-
трастната 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 иденти-
фикацията на туморите и има предимство при кистич-
ни 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-ва-
жните съображения са свързани както с туморния 
стадий, така и със статуса на пациента. След стадира-
нето 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 разпростра-
нение на болестта е единствената реалистична лечеб-
на възможност. Дори и при това обстоятелство, чес-
тотата на рецидивите е висока, така че хирургичната 
резекция (с адювантна химиотерапия) се възприема 
от мнозина като отлагане, а не като премахване на ре-
цидив. По-малко от 20% от пациентите с рак на пан-
креаса имат заболяване, което се счита за операбилно 
по време на поставяне на диагнозата, което означава, 
че туморът е ограничен в панкреаса. Методът Whipple, 
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или неговата модификация, е хирургична процедура, 
избрана за тумори на главата на панкреаса. Отстра-
няват се стомаха (дисталната трета), жлъчния мехур, 
част от холедоха, дванадесетопръстника и прокси-
малния йеюнум, и се осъществява панкреатико-, хо-
ледохо- и гастроеюностомия. Перипанкреатичните, 
горните мезентериални и хепатодуоденалните лимф-
ни 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 със-
тои от 5-флуороурацил (5-FU) или гемцитабин в про-
дължение 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, ле-
кувани само с (1) операция, (2) само химиотерапия, 
(3) само химиотерапия или (4) химио-лъчетерапия, 
последвана от химиотерапия. Химиотерапията се със-
тои 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 получава-
ли химиотерапия (HR за смърт 0,71). Двугодишните и 
петгодишните оценки на преживяемостта са съответ-
но 40% и 21%, сред пациентите, които са получили хи-
миотерапия, 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 хи-
мио-лъчетерапия. Установен е ефект от гемцитабин 
при пациенти с тумори в главата на панкреаса, за кои-
то 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 гем-
цитабин 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 подо-
брява средната обща преживяемост (22,8 месеца спря-
мо 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 радиацион-
ната постпанкреатомия е противоречива, като се има 
предвид системният характер на заболяването. Потен-
циалната 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 под-
държаща химиотерапия (n = 21) спрямо операция са-
мостоятелно (n = 22). Рамото химио-лъчетерапия се 
състои от 4,000 cGy радиация с разделен курс в комби-
нация 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-радиоте-
рапия, в сравнение с 11 месеца при контролите. Евро-
пейската 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 под-
държаща химиотерапия) или само операция. Въпреки 
че има тенденция за полза по отношение на преживя-
емостта в групата на лечението със средна преживяе-
мост от 17 и 13 месеца, в групите за лечение и наблюде-
ние, съответно, и 5-годишни оценки на преживяемост, 
съответно, 23% и 10%, не са статистически значими.

Дизайнът на проучването ESPAC-1, споменато по-го-
ре, позволява сравнение на пациенти, които са полу-
чили адювантна химио-лъчетерапия и тези, които не 
са получили такава терапия. Не е имало ефект от хи-
мио-лъчетерапията. Средната преживяемост е била 
15,9 месеца (95% CI 13,7 до 19,9) сред 145-те пациен-
ти, 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 петго-
дишните оценки за преживяемост са съответно 29% и 
10% сред пациентите, получили химио-радиотерапия, 
и 41% и 20%, съответно, сред тези, които не са получи-
ли химио-радиотерапия. Налице са обаче редица кри-
тики 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 ле-
чение. Повечето проучвания, оценяващи системната 
терапия при метастатично заболяване, включват и ло-
кално напреднали, неметастатични заболявания. Ос-
новните проучвания, оценяващи химио-радиотерапи-
ята при локално напреднал рак на панкреаса (LAPC), 
са както следва:

- Редица малки клинични проучвания показват въз-
можна полза за преживяемостта при (5-FU-базирани) 
химио-радиотерапия в сравнение с радиотерапията 
сама при тази група пациенти. Например, едно проуч-
ване на GITSG установява полза от химио-лъчетера-
пия плюс химиотерапия в сравнение с химиотерапия-
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та. Химиотерапията се състои от стрептозоцин, мито-
мицин 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) про-
веде проучване фаза III – първото в продължение на 
почти 20 години, за да отговори на този въпрос: ди-
ректно сравняване химиотерапия и химио-лъчетера-
пия. В това проучване 119 пациенти (от планирани 
176) са рандомизирани да бъдат подложени на индук-
ционно 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 хими-
отерапия с гемцитабин. Проучването е спряно преди 
пълното му включване поради по-ниска преживяе-
мост в групата на химио-лъчетерапията (средна пре-
живяемост 8,6 спрямо 13 месеца; Р = 0,014).

Наскоро беше представено подобно проучване, срав-
няващо 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 пла-
нирани 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).

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

пациенти с локално авансирал РАС, които са били 
включени в предварителни проучвания на GERCOR и 
на които е била предложена химиотерапия (по прецен-
ка на изследователя), при условие, че нямат метаста-
зи след 3-месечен период. За тези пациенти, които са 
били без метастази след първоначална химиотерапия, 
имаше ефект върху преживяемостта, ако те премине-
ха 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 предпо-
лагат, че химио-радиацията може да има ефект върху 
преживяемостта при избрани пациенти със заболява-
не, локализирано за продължителен период от време.

Лъчетерапия

Лечението на панкреатичния дуктален аденокарци-
ном 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. Пос-
тигането на локален контрол, особено при тези паци-
енти, 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 ло-
кален контрол, вероятно е необходима висока биоло-
гична ефективна доза (> 100 Gy) за ефективна аблация 
на тумора при наличие на съседни лъчечувствителни 
нормални стомашно-чревни тъкани (2). Ограничени-
ята за постигане на аблативна доза при тумори на пан-
креаса се дължат най-вече на близостта на туморите 
до дванадесетопръстника, йеюнума и стомаха.

На табл. 2 са показани прогностичните фактори съ-
гласно ТNМ класификацията от 2017 г.

 Таблица 2. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при тумори на панкре-
аса 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 прогнос-
тична оценка (C-реактивен протеин 
[CRP] и албумин); съотношение неу-
трофили 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 ту-
мор. След резекция, ПМО се определя на базата на 
предоперативния КT и по поставеният клипс. ПМО 

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 ос-
новните групи лимфни възли, които се включват, са 
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панкреатикодуоденалните, перипанкреатичните (след 
резекция по Whipple), лимфните възли ад портам хепа-
тис 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 дванадесе-
топръстника в ПМО. Горната граница на ПМО стига 
до средна или горна част на тялото T11, а долната гра-
ница на ниво L2-L3, за да се включват горните мезен-
териални 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 пър-
вичния 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 ри-
сковите групи лимфни възли (т.е. супрапанкреатични 
и лимфните възли на слезката). Включването на пан-
креатикодуоденалните лимфни възли често не е пока-
зано 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 тумо-
ри може да бъде приложен интегриран или последова-
телен сюрдозаж за видимия тумор до 55-60 Gy.

Проучванията за едновременно лъче-химиолечение 
при тумори на панкреаса не дадоха очакваните резул-
тати. 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 разли-
ка 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 ерлоти-
ниб. Наблюдаваната средна преживяемост е 15.2 мес. 
в групата с ЛЛ и 16.5 мес. в групата с лъче-химиоле-
чение. В групата с лъче-химиолечение се намалява и 
локалната прогресия от 46% до 32% (P = .03). Обеща-
ващи са проучванията за SBRT при тумори на панкре-
аса. Първият клиничен доклад за SBRT при лечение-
то 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 заболя-
вания и средната преживяемост е 11 месеца.

В опит да се подобрят тези резултати, групата от Стан-
форд 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 про-
учване (94%), но средната преживяемост е била само 
8,3 месеца. Също така беше отбелязан повишен про-
цент (12,5%) на стомашно-чревна токсичност степен 
3.Mahadevan А. et al. (10) описаха серия от 36 пациен-
ти, лекувани с 24-36 Gy в 3 фракции. ЛК е висок – 78% с 

ниска токсичност (14% степен 3). Наблюдаваната сред-
на преживяемост е 14,3 месеца.Didolkar et al. (11) съоб-
щават 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.Про-
учванията на Herman et al. през 2015 г. при 49 болни 
и схема на фракциониране 33 Gy в 5 фракции пока-
заха 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 конвенционал-
ното 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 ек-
вивалентни дози над 100 Gy би довело до по-висок ло-
кален 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 поща-
дят тези органи. Като се има предвид, че дългосрочна-
та преживяемост е ниска, действителният брой паци-
енти, изложени на риск от късни усложнения, е малък. 
Късните ефекти на тънките черва и стомаха също мо-
гат да бъдат намалени, чрез намаляване на обема на 
тези органи в полето с високи дози.

Въпреки множество рандомизирани проучвания, ро-
лята на адювантното ЛЛ не е установена. Лечението на 
рака на панкреаса остава предизвикателство в онко-
логията. Въпреки напредъка в много аспекти, вклю-
чително в предоперативното стадиране, хирургични-
те 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 техни-
ки, 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 ме-
тастатична 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, хими-
отерапията показва, че удължава преживяемостта при 
пациенти с напреднал рак на панкреаса, заключение 
основано на метаанализ на над 50 проучвания. Основ-
ното съображение при лечението на метастатично за-
боляване 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 от-
бележи че:

гемцитабин е нуклеозиден аналог, чиято основна роля 
при рак на панкреаса е доказана през 1997 г. след про-
учване 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: бол-
ка, performance status и промяна на теглото – в сравне-
ние с тези, лекувани с 5- FU. Има и (умерено) пови-
шаване 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 до-
вели 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 ком-
бинации (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 комбинира-
ната химиотерапия.

Първото проучване, което има ефект върху преживя-
емостта 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 рандомизира-
ни 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 показ-
ва 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. Спе-
цифична субпопулация от пациенти може да има зна-
чителна полза от добавянето на ерлотиниб.

Напоследък комбинацията от гемцитабин с албу-
мин-свързана паклитакселова формула показва ак-
тивност в проучвания фаза II и резултатите от пред-
варителната фаза III са имали ефект относно прежи-
вяемостта.

През 2011 г. стандарта за първа линия лечение за па-
циенти в добро състояние се промени с публикува-

нето на изпитване фаза III, сравняващо гемцитабин 
с интензивна полихимиотерапевтична схема, съчета-
ваща оксалиплатин, иринотекан и 5-FU/левковорин 
(FOLFIRINOX). Въпреки че е имало повишена токсич-
ност в експерименталната схема, тя е свързана с впе-
чатляваща честота на отговор (31,6% срещу 9,4%) и 
ефект върху преживяемостта (11,1 срещу 6,8 месеца) в 
сравнение с гемцитабин.
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КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Епидемиология

Колоректалният карцином (КРК) е втората водеща 
причина за смърт от онкологично заболяване сред мъ-
жете и жените в Европа и САЩ и е на трето място по 
честота от малигнените заболявания по света, незави-
симо от пола.

Близо 142820 нови случая на КРК (72% на дебелочре-
вен карцином; 28% на ректален карцином) са диагно-
стицирани 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 дефи-
нитивно почти 50% от всички диагностицирани паци-
енти. Въпреки това от 40% до 50% от новодиагности-
цираните 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 

до 2004 г.) в резултат на превенция и ранно диагности-
циране чрез ефективни програми за скрининг и адю-
вантно лечение.

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 заболева-
емост 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 стандартизира-
ните 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. Ре-
лативната петгодишна преживяемост, обща за двата 
пола в България, е 45.2%.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Въпреки че някои състояния предразполагат към раз-
витие на рак на дебелото черво, при около 70% от па-
циентите 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-чес-
то наблюдавана при афроамериканците, отколкото 
при бялото население, а смъртността е с почти 45% 
по-висока при афроамериканците в сравнение с кав-
казката раса.

4. Анамнеза на КРК. Предиспозиция при установе-
ни 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 често-
та и смъртност от КРK. Асоциацията е по-силна при 
ректален рак.

6. Затлъстяване. Две проспективни кохортни проуч-
вания показват 1,5-кратно повишен риск от CRC при 
хора, които имат висок индекс на телесна маса (BMI). 
Консумацията на храни, богати на животински маз-
нини, протеини, глюкозо-фруктозни подсладители и 
бедна на целулоза и фибри храна, водят до завишаване 
на BMI, алкализират средата, забавят пасажа и стиму-
лират развитието на анаеробна чревна флора. Смята 
се, че промяната в чревния микробиом може да дове-
де до хронично възпалително дразнене и респективно 
до начална канцерогенеза. Висококалоричната храна, 
която е свързана със затлъстяване, може да причини 
и инсулинова резистентност. При инсулинова резис-
тентност често се наблюдава повишаване на серумния 
инсулин, което корелира с увеличени нива на insulin-
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like growth factor type I (IGF-I). IGF-I е растежен фак-
тор, който стимулира пролиферацията на чревната 
лигавица. В същото време лечението с метформин 
може да намали риска от развитие на малигнена неоп-
лазма 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 диа-
бет. Едногодишният прием на метформин значително 
редуцира риска от поява на нови аденоми или полипи 
на дебелото черво. Освен това при пациенти с диагно-
стициран КРК и диабет, които приемат метформин, се 
смята, че прогнозата е по-благоприятна.

7. Хранителни фактори. Висококачествените, нискока-
лоричните и ниско диетичните мазнини могат да нама-
лят риска от рак. Изследвания откриват връзка между 
консумацията на млечни продукти, и по-конкретно, 
на прясно мляко при мъже с развитие на КРК. Пригот-
вени на скара храни водят до образуване на хетероци-
клични амини, които са канцерогенни.

8. Калциев дефицит. Ежедневният прием на 1,25 до 
2,0 g калций е свързан с намален риск от рецидиви-
ращи аденоми в рандомизирано плацебо контролира-
но проучване. Пероралната терапия с бифосфонати в 
продължение на поне една година може също да нама-
ли 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 на-
малява честотата на колоректалния карцином с около 
50%.

10. Възпалително заболяване на червата. Улцерозният 
колит увеличава риска от 7 до 11 пъти, особено с про-
дължителността на колита (8 до 12 години) и с откри-
ването на дисплазия. Болестта на Crohn е свързана с 
два пъти завишен риск от развитие на КРК.

11. Нестероидни противовъзпалителни средства. Аме-
риканско проучване за раково общество съобщава за 
40% по-ниска смъртност при редовно употребяващи-
те аспирин и подобни намаления на смъртността са 
наблюдавани при продължителна нестероидна проти-
вовъзпалителна употреба при пациенти с ревматоло-
гични заболявания. Инхибиторът на циклооксигена-
за-2 (СОХ-2) целекоксиб е одобрен от Американската 
администрация по храните и лекарствата (FDA) за 
допълващо лечение на пациенти с фамилна адено-
матозна полипоза (FAP). Химиопрофилактиката със 
селективни инхибитори на СОХ-2 трябва да бъде ба-
лансирана срещу повишени сърдечно-съдови рискове.

12. Фамилна анамнеза. 80% от случаите на рак на де-
белото черво се диагностицират при липса на поло-
жителна 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, относител-
ният риск нараства до 2,75. Повишен риск също се на-
блюдава, когато роднина от първа степен развива аде-
номатозен полип преди 60-годишна възраст. Истин-
ските 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 сто-
тици 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 сто-
машен карцином, хепатобилиарни тумори, рак на щи-
товидната жлеза и остеоми. Идентифицирани са му-
тации в туморно супресорния ген на чревна аденома-
тозна 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 (транцкри-
пционен ефектор на Wnt сигналния път) и постоянна 
Wnt независима стабилизация на β-катенин. Акуму-
лацията 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 адено-
ми, които възникват в по-голяма възраст. Мутациите 
са склонни да се появяват в проксималната и дистал-
ната части на APC гена.

Синдром на Гарднър. Свързан с дезмоидни тумори, 
остеоми, липоми и фиброми на мезентериума или ко-
ремната стена.

Синдром на Turcot. Включва тумори (особено медулоб-
ластоми) на централната нервна система.

Синдром на Peutz-Jeghers. Включва хамартомни полипи 
в стомашно-чревния тракт и на периорална меланино-
ва 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 по-
ляритет и метаболизма в малигнените клетки. Заболя-
ването се унаследява автозомно доминантно.

Ювенилна полипоза. Наличие на хамартоми в дебелото 
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черво (най-често в ректума), тънките черва и стома-
ха с потенциал за малигнена трансформация. Тяхното 
образуване започва в ранна юношеска възраст, но на-
именованието „ювенилна“ се отнася до хистологичния 
тип на полипите, а не възрастта на възникване. Синд-
ромът се свързва с два основни гена BMPR1 (костен 
морфогенен рецептор) и SMAD4 (сигнален трансдю-
сер на TGF-β пътя) и се унаследява автозомно-доми-
нантно.

Наследствен неполипозен колоректален рак

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. Паци-
ентите развиват рак на дебелото черво преди 50 годи-
ни без предшестваща полипоза, с доживотен риск от 
рак приблизително около 75%. При Линч II или екс-
траколичен синдром, индивидите са податливи на зло-
качествени заболявания в ендометриума, яйчниците, 
стомаха, хепато-билиарния тракт, тънките черва и ге-
нитоуринаталния тракт. Линч I е най-честата форма 
на генетично детерминиран колоректален карцином.

Критериите в Амстердам (правило 3-2-1) са установе-
ни, за да се идентифицират потенциалните роднини в 
риск, което включва:

■ Хистологично проверен КРК в най-малко трима чле-
нове на семейството, като единият е роднина от първа 
степен на другите двама членове.

■ КРК установен най-малко в две последователни по-
коления.

■ Поне един член от семейството да бъде диагностици-
ран на или под 50-годишна възраст.

Включването на екстраколонични тумори и клини-
ко-патологични и възрастови модификации беше въ-
ведено с критериите на Bethesda през 1997 г. и впослед-
ствие преработено, за да се отчете микросателитната 
нестабилност (MSI). Синдромът на Линч се характе-
ризира с дефекти в гените за възстановяване на несъо-
тветствие 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, сегмен-
ти от ДНК с повтарящи се нуклеотидни последовател-
ности, 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 нестабил-
ност или стабилна микросателитна структура. При 
установяване на липса на експресия на MLH1 бел-
тък (самостоятелно или в комбинация със загуба на 

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 Ам-
стердам).

СКРИНИНГ

Разработени са насоки за скрининг за ранно открива-
не на рак на дебелото черво, които са и причината за 
подобряване на преживяемостта в развитите страни. 
Поради продължителния период на преход от добро-
качествени до злокачествени първични лезии и бавно-
то време за удвояване (повече от 600 дни) на повечето 
колоректални карциноми, локализацията е изключи-
телно 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 фа-
милна 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.

Виртуална колоноскопия

Виртуална колоноскопия или компютърно-томограф-
ска 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 изис-
кват подготовка на червата и инсуфлация на дебелото 
черво, както и приемане на перорален контраст. От-
критите аномалии изискват допълнително изследване 
с ендоскопия.

Карциноембрионният антиген

Карциноембрионният антиген (СЕА) не е полезен за 
общи скринингови цели на КРК. СЕА има ниска чувст-
вителност, при което приблизително 60% от раковите 
заболявания са пропуснати. Тя се препоръчва рутин-
но в програмите за проследяване след потвърждаване 
на диагнозата. Изследването на СЕА, предоперативно 
при пациенти с ранен рак на колона, определя възмож-
ността за използването му в периода на постоператив-
ното проследяване. Той се проследява рутинно и при 
пациенти с нормални предоперативни стойности, тъй 
като в случай на рецидив при 44% от болните се на-
блюдава покачване на серумните му нива. Завишени 
стойности на CEA предоперативно, които не се норма-
лизират месец след оперативната интервенция, могат 
да индикират персистенция на заболяването.



247

Таблица 1. Препоръчителен колоректален скрининг при асипмптоматично население след 50-годишна въз-
раст.

Тест  Честота

Откриване на K-ras

K-ras генът е мутирал в 30% до 50% от колоректалните 
карциноми и откриването в изпражнения представля-
ва потенциално мощна скрининг стратегия. Понастоя-
щем 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 резул-
тат следва да се проведе фиброколоноскопия за уста-
новяване на източника на кървене.

Фиброколоноскопия (ФКС)

ФКС се препоръчва за скрининг между 50-74-годиш-
на 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 клинич-
ната практика, са ДНК анализ на изпражнения и кап-
сулна 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 наход-
ки.

Патоморфология

Повече от 90% от КРК са аденокарциноми. Други 
първични видове рак на дебелото черво и ректума 
включват саркома на Капоши, неходжкинови лимфо-
ми, дребноклетъчен карцином и карциноидни тумори. 
Макар и нечести, метастазите в дебелото черво включ-
ват 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 диференцирани-
те карциноми и под 50% при слабо диференцираните 
тумори. Характерна хистологична особеност на ин-
вазивните колорекатални карциноми са некротични 
отлагания в жлезистата ламина, което може да послу-
жи 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 аденокарци-
номи, 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, меду-
ларен аденокарцином и карцином тип „пръстен с ка-
мък“.

Муцинозният аденокарцином се характеризира с по-
вече 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 значител-
на лимфоцитна инфилтрация. Независимо от ниската 
степен на диференциация той също има добра прогно-
за.Аденокарциномите тип „пръстен с камък“ са мно-
го редки, и се наблюдават в по-малко от 1% от всички 
аденокарциноми. Те се характеризират с голяко коли-
чество вътреклетъчен муцин, който избутва клетъч-
ното ядро в периферията. Тези тумори са ниско дифе-
ренцирани, с агресивно протичане и лоша прогноза.

Освен анатомично местоположение и симптоми, през 
последните години се установиха генетични и имуно-
логични 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 сис-
темата, по-висок мутационен потенциал и респектив-
но по-висока имуногенност, в сравнение с левостран-
но локализираните формации.

Патогенеза

Карциногенезата на дебелото черво включва прогре-
сия от хиперпролиферативна лигавица до образуване 
на полип, с дисплазия и трансформация до неинвазив-
ни лезии и последващи туморни клетки с инвазивни и 
метастатични характеристики. КРК е уникален модел 
на многостепенна канцерогенеза, резултат от натруп-
ването 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 ге-
нетична нестабилност, която се състои от промени в 
трите класа гени – туморно супресорни, онкогени и ге-
ните, които се отговорни за репарация на ДНК увреди. 
Често генетичната нестабилност, включително загуба 
на хетерозиготност, с хромозоми 8р, 17р и 18q, пред-
ставляващи най-често срещаните хромозомни загуби. 
17p заличаването представлява загуба на р53 функция 
(отговорен за клетъчната апоптоза), а 18q съдържа ту-
морно супресорни гени, неактивни при рак на дебело-
то черво (т.е. загуба на DCC, наблюдавана при почти 
всички болни с чернодробни метастази и MSS харак-
теристика), 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. Мутации-
те в APC гена на хромозома 5q21 са отговорни за FAP и 
са включени в клетъчната сигнализация и в клетъчна-
та адхезия, със свързването на β-катенин. Промените в 
APC гена възникват рано в туморната прогресия. Му-
тациите в семейството протоонкоген RAS, включител-
но 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 трифос-
фатази) и деактивират при свързване или дефосфори-
лация с GDP, като посредством GTP могат да регулират 
клетъчните процеси. Активираният RAS, посредством 
специфични белтъци – GAPs, активира серин-трео-
нин киназата RAF, който от своя страна фосфолирира 
и активира MEK1 и MEK2. Каскадата продължава с 
активация на ERK1 и ERK2, които фосфорилират фа-
милия транскрипционни фактори (ETS), регулиращи 
ключови протеини, които от своя страна стимулират 
клетъчния цикъл. RAS може да активира и PI3K, коя-
то е важен медиатор за клетъчното оцеляване. Редица 
клинични проучвания показват, че RAS мутационния 
статус предсказва отговор към анти-EGFR терапия, 

прилагана при първа линия на лечение на мКРК, по-
ради което се тества рутинно в клиничната практика.

BRAF e протоонкоген от семейството на RAF кинази, 
участващи в сигналната трансдукция на много рас-
тежни фактори. Той влияе на клетъчната пролифе-
рация 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 дисрегу-
лация 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 под-
типове на КРК с подобни молекулярни алтерации. 
Шест независими транскриптомни класификации са 
предложени от Международния консорциум за под-
типизиране 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 характеризи-
раната спорадична MSI-CRC подгрупа. Характеризира 
се със силно имунно активиране (имунен отговор, PD1 
активиране, NK-, Th 1- и Т цитотоксична-клетъчна ин-
филтрация), в съответствие с патологичните доклади 
за CD8 + цитотоксични Т-лимфоцити, инфилтриращи 
тумора. Пациенти в ранен стадий с MSI, CMS1 тумо-
ри, 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 специ-
фични Т-клетъчни популации и NK-клетки. Въпреки 
това, пациенти с CMS1 тумори, които са с предиле-
ционна локализация в десния колон, имат значително 
по-лоша преживяемост след рецидив и метастазиране.

По-голямата част от колоректалните малигнени забо-
лявания, описани по-рано като хромозомно нестабил-
ни (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 клетъ-
чен фенотип с изявено WNT-β катенин- и MYC-сиг-
нално активиране. CMS2 туморите са по-често ле-
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вострани (59%) и имат най-висока петгодишна обща 
преживяемост във всички стадии в сравнение с оста-
налите 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 експре-
сия на CMS3 установява предимно епителна характе-
ристика и доказателства за метаболитна дисрегулация 
в метаболитни пътища, включително метаболизма на 
глутамин, мастни киселини и лизофосфолипиди. Въ-
преки че KRAS мутации присъстват във всички моле-
кулярни 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.

CMS4 туморите (мезенхимни, 23%) имат повишена 
експресия на гени, участващи в епително-мезенхи-
малния преход (EMП) и сигнификантно активиране 
на трасформиращия растежен фактор-β, с експресия 
на гени, участващи в комплемент-свързаното възпале-
ние, стромалната инвазия и ангиогенеза. Колоректал-
ните тумори от CMS4 показват мезенхимен фенотип, 
MSS статус, високо ниво на SCNA и възпалителна ми-
кросреда с имунна инфилтрация. За разлика от анти-
туморната имунна среда на CMS1 подтипа, микросре-
дата на CMS4 е проинфламаторна, с присъствието на 
T-регулаторни клетки, Т-хелперни клетки, миелоидни 
прекурсори на супресорни клетки и тумор-промо-
тиращи макрофаги. Пациенти с CMS4 подтип, често 
диагностициран в напреднали стадии, имат по-лоша 
обща преживяемост и преживяемост без рецидив, от-
колкото пациентите в другите CMS групи. (Фигура 1).

Фиг. 1. CIN – хромозомна нестабилност; CMS – кон-
сенсусни 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 кли-
нични резултати са валидирани в ретроспективни 
анализи на клинични изпитвания и прогностичната 
им роля е потвърдена за определени аспекти, но пре-
диктивната им роля все още се проучва. Въпреки че 
целта на класификацията на CMS е да се определи 

„консенсус“ за транскрипционно подтипизиране на 
КРК, хетерогенността на тумора затруднява клинич-
ната имплементация.

За корелации в метастатичен аспект са проведени 
ретроспективни анализи на големи клинични проуч-
вания, 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 адю-
вантното изпитване PETACC-8, демонстрират интра-
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туморна хетерогенност в класификацирането на CMS, 
с наличие на две или три различни субклонални по-
пулации на CMS в една и съща проба. Тази изразена 
хетерогенност може да се обясни с вариации на ген-
ната експресия между различните региони на тумора, 
асоциирани с компонентите на туморната микросре-
да. Промените в микросредата на тумора са свързани с 
прогнозата и могат да доведат до неточно подтипизи-
ране на CMS. Мултивариантните модели предполагат, 
че прогностичната стойност на CMS групите до голя-
ма степен се обяснява с моделите на инфилтрация на 
стромални клетки и цитотоксични Т-клетки.

Необходими са по-нататъшни усилия за усъвър-
шенстване 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 вре-
мева 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 про-
мени в ритъма и консистенцията на изпражненията, 
като редуване на запек и разстройство, и промяна във 
формата на изпражненията (с форма на молив) и те-
незми;
■ ранно засищане;
■ умора;
■ обструкция на червата, перфорация, остро или хро-
нично кървене или чернодробни метастази, всички от 
които допринасят за развитието на различни симпто-
ми;
■ необичайна клиника включва дълбока венозна тром-
боза, 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 хистологич-
на 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 бъбреч-
ни тестове, както и компютърна томография на гръд-
ния кош, корема и таза с венозен контраст и са полез-
ни при първоначална диагностика и стадиране.

Образна диагностика при колоректален карцином

Образнодиагностичните методи имат съществена 
роля при диагностицирането, стадирането, контрола 

при провеждане на лечение и профилактиката на ко-
лоректалния карцином. Съобразно целта и етапа на 
заболяването различните методики имат различно 
приложение. Първото и най-често прилагано, утвър-
дено в практиката изследване за диагностициране на 
карцинома на дебелото черво, бе двойно контрастната 
иригография. Едно от нейните предимства е, че е ма-
сов метод, достъпен и овладян от повечето рентгено-
лози. 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 предста-
вя 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 слу-
чаи изобразява цялото черво. Течната бариева каша и 
инсуфлирания въздух преминават и през най-тежките 
стеснения, през които колоноскопа не може да преми-
не. Открива по-големите карциноми и полипи, не из-
исква 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 зна-
чително отстъпи водещите си позиции и остана на по 
заден план, изместена основно от фиброколоноско-
пия.

С развитието на технологиите при мултидетекторната 
томография в последните години, като алтернативен 
неинвазивен метод, се разви и се налага в практика-
та компютърно-томографската колонография (т.нар. 
виртуална колоноскопия). При нея се изобразява цяло-
то дебело черво, а чрез дву- и триизмерни реконструк-
ции и компютърна симулация на образа е възможно 
интралуменно оглеждане по хода на червото, сходно 
с тази при ендоскопската картина, т.нар. „летене в лу-
мена“. Това позволява откриване и точна локализация 
както на дефекти в изпълването, така и изобразява-
не 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 сре-
за на сканиране е 2 мм. При скринингово изследване 
използването на интравенозен контраст не е задължи-
телно, но се прилага при пациенти с клинична насо-
ченост за рак на дебелото черво. Чувствителността на 
метода се доближава до тази на фиброколоноскопи-
ята 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 инва-
зивна процедура, приложима при всички пациенти с 
висока информативност. Като недостатък се изтъква 
факта, че е рентгенов метод, но с въвеждането на нис-
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кодозови КТ апарати дозата се редуцира значително 
до нивото на двугодишната естествена радиационна 
експозиция и е сравнима с дозата при двойно кон-
трастната иригография. Друг съществен недостатък 
за по-широкото му използване е недостатъчния брой 
обучени рентгенолози у нас. Като допълнително пре-
димство трябва да се подчертае, че заедно с колоно-
графия, при контрастно сканиране може да се диагно-
стицира целия абдомен. Въпреки своите предимства 
методът е образен и при изобразяване на патологич-
на находка задължително се последва от фиброколо-
носкопия 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 ултраз-
вукови честоти от 5 дo 15 MHz, позволяващи двупла-
ново оглеждане. Параметрите на оценка са: дебелина и 
ехоструктура на ректалната стена; наличие на туморна 
формация; трансверзален размер на тумора; отстоя-
ние от сфинтерния апарат. Основните недостатъци са 
невъзможността за преодоляване на стенотични лезии 
и невъзможността да се изобрази мезоректалната фас-
ция. Като предимство се подчертава ролята му в оцен-
ка 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 томо-
графия е със определени предимства пред останалите 
образни техники. МРТ е безвреден метод, не използва 
рентгенови лъчи и е със значително по-добра прос-
транствена разделителна способност, изобразяваща 
ректалната стена, околната мастна тъкан и мезоре-
кталната фасция. Т2 измерванията позволяват точно и 
ясно стадиране на ректалния тумор според локалното 
му разпространение. Тумор в Т1 стадий се огранича-
ва до субмукозата, в Т2 стадий достига до му скуларис 
проприа, при Т3 стадий инфилтрира му скуларис пр о-
приа 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 муску-
ларис 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, прос-
тиращ се > 15 мм отвъд мускуларис проприа. Отстоя-
нието от мезоректалната фасция и/или нейното анга-
жиране е ключов момент при планиране на хирургич-
но 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, кой-
то инфилтрира фасцията. Голямо предимство на МРТ 
е високата пространствена разделителна способност 
и при трите плана на изследване: трансверзален, ко-
ронарен и сагитален. Те позволят прецизно изобразя-
ване 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 ли-
ния 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, от-
колкото 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 лимф-
ни възела. Според съвременните критерии откриване-
то на уголемени далечни лимфни възли поставя болес-
тта в стадии М1.

Оценка по М стадий. Мултидетекторната компютър-
на томография с венозно контрастиране е методът 
на избор за откриване на далечни метастази. Препо-
ръчително 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 се-
бестойност 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 ло-
кализацията на първичния тумор. При диагностици-
ран 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 дисеми-
нация в регионални лимфни възли определя първия 
лечебен способ – хирургия или лъчелечение, съчетано 
или не с химиотерапия.В процеса на лекарствено лече-
ние образнодиагностичният контрол е от изключител-
на важност за навременно откриване на метастатични 
лезии. Прецизното следене на тяхната промяна, нама-
ляване, стациониране или нарастване, както и появата 
на нови дисеминационни огнища в същия или друг 
орган, определя терапевтичното поведение. Основ-
ният образен метод в този етап е мултидетекторната 
компютърна томография с венозно контрастиране. 
Чрез нея едноетапно се изобразяват лезии или се от-
хвърля наличието им в бял дроб, черен дроб, лимфни 
възли, ретроперитонум или перитонеалната кухина. 
При недостатъчна информативност на метода е пре-
поръчително 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 проследява-
не 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 локал-
ния ефект от проведено лъчелечение при ректалния 
карцином.Проследяването на пациентите е дългого-
дишен процес. В него може да се предприеме комби-
ниран подход. Ултразвукова диагностика на кратък 
интервал от три или шест месеца и компютърна то-
мография през една година. При съмнение за поява на 
метастази или локален рецидив от извършено изслед-
ване 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 ис-
торически интерес. Означението на тумора, или Т, оп-
ределя 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 про-
би 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 включ-
ва директни туморни отлагания в зоната на отичане на 
лимфата – в субсероза, мезентериума или неперитоне-
ализирани периколични или периректални тъкани без 
регионални възлови метастази или подлежащи съдо-
ви 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 кла-
сификацията, 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

Tx Първичният тумор не може да бъде оценен

T0 Няма данни за първичен тумор

Tis Карцином in situ, инвазия на lamina propria (ин-
трамукозна)

T1 Тумор, инвазирал субмукозата

T2 Тумор, инвазирал muscularis propria

T3 Тумор, инвазирал субсерозата или неперитони-
зираните периколични или периректални тъкани

T4 Тумор, инвазирал директно други органи или 
структури и/или перфорирал висцералния пери-
тонеум

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 не-
перитонизираните периколични или перирек-
тални меки тъкани без метастази в регионални 
лимфни възли

N2 Метастази в 4 или повече регионални лимфни въ-
зли

N2a Метастази в 4-6 регионални лимфни възли

N2b Метастази в 7 или повече регионални лимфни въ-
зли

M – Далечни метастази

М0 Няма далечни метастази

М1 Наличие на далечни метастази

M1a Метастази, ограничени в един орган без перито-
неални 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 нали-
чието на тумор в адхезията към друг орган, класифи-
кацията следва да бъде T1-3, в зависимост от дълбочи-
ната на инвазията през чревната стена.

Стадии

Стадий 0 Tis, N0, M0

Стадий I T1,2, N0, M0

Стадий II T3,4, N0, M0

Стадий IIA T3, N0, M0

Стадий IIB T4a, N0, M0

Стадий IIC T4b, N0, M0

Стадий III T от всяка степен, N1,2, M0

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, ос-
тава 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 пато-
морфологични параметри с прогностично значение са 
степента на туморна диференциация, лимфоваскулар-
ната и периневрална инвазия и възпалителния лимфо-
цитен 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 поставя-
не на диагнозата.

Няколко биохимични и молекулярни маркери, като 
повишени тимидилат синтази, мутации на р53 или за-
губа 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 лимфонодулар-
но включване на заболяването.

Според Американската асоциация по клинична он-
кология (ASCO) и Европейскaтa асоциация по меди-
цинска онкология (ESMO) като „високорисков“ коло-
ректален карцином във II стадий се определят случаи, 
които имат една или повече от следните характерис-
тики: pT4 стадиране по TNM класификацията; слаба 
диференциация на тумора; перфорация; лимфоваску-
ларна инвазия; периневрална инвазия; недостатъчен 
брой изследвани лимфни възли и близки, неопределе-
ни или положителни резекционни граници след опе-
рация. Определянето на риска е от съществено значе-
ние при преценката за провеждане на адювантна тера-
пия. Адювантна химиотерапия се препоръчва при па-
циенти 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 прогнози-
рането на риска при високорискови резецирани паци-
енти с карцином на дебелото черво във II и III стадий.

ColoPrint (Agendia, Амстердам, Холандия) е друг ин-
дентифициращ генна експресия тест с 18 гена, подобен 
на Oncotype dx, който значително подобрява прогнос-
тичната точност в стадий II, независимо от други кли-
нични фактори, което го прави потенциално полезен 
за идентифициране на високорисково заболяване във 
II стадий с полза от приложение на адювантната тера-
пия.

В опит за по-прецизно и базирано на доказателства 
стадиране, са създадени статистически валидирани 
калкулатори (номограми), прогнозиращи вероятност-
та за рецидив или смърт от КРК, на база 5 или 10-го-
дишна преживяемост на пациенти със сходни характе-
ристики 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 кли-
ничната практика.

ЛЕЧЕНИЕ

ХИРУРГИЯ

■ При рак на дебелото черво, в зависимост от локали-
зацията, се препоръчват следните видове оперативни 
интервенции: дясна хемиколектомия, резекция на ко-
лон транзверзум, лява колектомия, резекция на сигма-
та. 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 лимф-
ни 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 ми-
крохирургия.

■ Хирургична интервенция е показана и при ендоскоп-
ска полипектомия с наличие на карцином в основата 
на полипа, проникващ през мукозата.

■ Хирургичната палиация може да включва колосто-
мия 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 чер-
вата, увреждане на съседните тънки черва, предишна 
операция с образуване на адхезия и други съпътства-
щи 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 рек-
тален рак, за да се намали локалния рецидив и да се 
подобри резектабилността.
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ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМ НА РЕКТУМА

Лъчелечението (ЛЛ) има съществено място в ком-
плексното лечение на ректалния карцином, прилагано 
като: предоперативно – самостоятелно или в комби-
нация с химиотерапия, следоперативно и дефини-
тивно – при иноперабилни болни, поради авансира-
ло 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-

те все по-успешно се прилага палиативно и повторно 
облъчване при рецидиви и метастази в малкия таз. 
Стереотактично аблативно ЛЛ (СТАЛЛ) – радиохи-
рургия (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 прогно-
стичните фактори, отбелязани за всяка онкологична 
локализация.  

Таблица 3. Прогностични фактори за преживяемост при колоректален карцином

Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани 
с пациента

Свързани със средата

Основни

Допълнителни

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

Възраст 
Начин на 
живот 
и хранене

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

Нови 
и обещаващи

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 рутин-
но 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 томо-
графия (МРТ)

Групи Предлечебно стадиране с магнито-резонансна томо-
графия (МРТ) по TNM

Лечение

A сT1-2, сN0М0

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

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

Едрофракционирано предоперативно лъчелечение 
5x5 Gy, последвано от операция в рамките на 1-7 дни

B сT3c,dсT4 сN1М0
прогноза циркумферентна резекционна линия не-
ангажирана (CRM -)

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

C прогноза циркумферентна резекционна линия 
CRM+ (ангажирана)

наличие на екстрамурална венозна инвазия (ЕMVI+)

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

Принципи на планиране на лъчелечението

Съвременното планиране на лъчелечението при кар-
цинома на ректума е триизмерно (конформално), а са-

мото облъчване се осъществява с техника модулира-
но по интензитет лъчелечение. Клиничните мишенни 
обеми за  провеждане на предоперативно лъчелечение 
са представени на Таблица 4.
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Таблица 5. Клинични мишенни обеми при планиране на предоперативно лъчелечение при карцином на ректума

Клинични мишенни обеми Дефиниция и описание

GTV (голям туморен обем) 

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 или-
ачни лимфни възли. При сТ4 тумори, с вентрално органно ангажиране, е необходи-
мо да се включат и външните илиачни лимфни възли и вентрално 1-2 см от ангажи-
раните съседни органи (пикочен мехур, влагалище и др.)
Проксимално обемът трябва да достигне до L5/S1, а каудално – 2 см под GTV. Грани-
ците 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, разположе-
ни 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.

Т аблица 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 ту-
морна 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 отстране-
ния 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. Прокси-
мално 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 ректал-
ния чукан. Ако е извършена абдомино-перинеална резекция, обемът ка-
удално 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 раз-
положени 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 от-
каз 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. При-
лага се системно лекарствено лечение, последвано от 
локално лечение на метастазите – хирургично или лъ-
челечение. При солитарни метастази се препоръчва 
прилагане на стереотактична радиохирургия (интра- 
и екстракраниална).Карциномът на ректума метаста-
зира най-често в черен дроб, бял дроб, мозък и кости. 
При болни с множествени метастази се провежда па-
лиативно 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.

При тазови рецидиви без далечни метастази терапев-
тичният 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 едно-
временно лъче-химиолечение до обща доза 50,4 Gy с 
capecitabine или 5-FU, последвано от хирургично лече-
ние. Ако е проведено предоперативно ЛЛ, е възмож-
но 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 рециди-
ви в таза и наличие на далечни метастази ЛЛ се про-
вежда с палиативна цел най-често 20 Gy в 5 фракции.

Потенциалните ранни реакции след проведено лъче-
лечение при карцином на ректума са: диария в различ-
ни 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 ре-
акции са с по-ниска честота и тежест, в сравнение със 
старите техники.

Бъдещи терапевтични подходи – органосъхраняващ 
подход

Налице са малък брой клинични проучвания, които 
докладват постигане на пълен клиничен и патоморфо-
логичен отговор при пациенти с карцином на ректума 
след проведено лъче-химиолечение до обща доза 50-60 
Gy. Рискът от локален рецидив без проведено послед-
ващо оперативно лечение е около 26-38%. Тези болни 
могат да бъдат оставени на стриктно динамично про-
следяване с КТ, МРТ на малък таз и биопсия от място-
то на първичния тумор и оперирани при поява на ре-
цидив. Този подход наречен „watch-and-wait approach” 
се прилага при по-млади пациенти с дистално разпо-
ложени тумори без данни за далечни метастази с цел 
съхраняване на органа.

ХИМИОТЕРАПИЯ

Адювантна химиотерапия

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

5-FU е пиримидинов аналог, който инхибира тими-
дилат 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 дехидрогена-
за (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 мута-
ционния статус.

Последващи клинични проучвания показаха, че 5-FU 
в комбинация с левковорин (LV) е по-добра терапев-
тична опция, с приложение на 6-месечна терапия, дос-
татъчна за постигане на сходна обща преживяемост 
в сравнение с 12 месеца приложение на левамизол с 
5-FU. Левковорин (LV) или фолинова киселина засил-
ват антитуморната активност на 5-FU. Сравнение на 
месечния болусен режим 5FU/LV (болус 5FU, послед-
ван 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 дебело-
то черво се доказва, че режимът с продължителна ин-
фузия е по-малко токсичен LV5FU2, особено по отно-
шение на хематологични и стомашно-чревни събития 
(P < 0,001). Не се наблюдава значителна разлика в DFS 
и OS при 6-годишно проследяване. С болусно инжек-
тиране 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 ефикас-
ни, колкото и болус режимите с по-малко токсичност. 
Като предпочитан режим в клиничната практика се 
откроява този на клиниката Майо с 5-дневно прило-
жение 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/ днев-
но, 14-21 дни), и болус 5-FU/LV по отношение на DFS 
при пациенти с КРК в III стадий. След средно просле-
дяване 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, сво-
бодна от заболяване, съответно с 60.8% срещу 56.7%. 
Профилът на плазмената концентрация на капецита-
бин, 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 проуч-
ването 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 про-
следяването е 62,3 месеца. Няма значителна разлика в 
преживяемостта без заболяване, както и в профили-
те 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 комби-
нирания режим, включително такива с оксалиплатин, 
иринотекан, бевацизумаб, цетуксимаб, прилагани при 
метастатично заболяване, би довела до по-добър ре-
зултат и в адювантен аспект, се оказа грешна. З а 
разлика от оксалиплатин, най-малко три проучвания 
не успяха да потвърдят ползата от употребата на адю-
вантен иринотекан. CALGB 89803 е проучване на ири-
нотекан 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 европей-
ски проучвания (PETACC-3 и ACCORD) заедно ран-
домизираха 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 пре-
поръчва при адювантна терапия.

Както цетуксимаб (cmab), така и бевацизумаб (bev) са 
биологично насочени агенти, които са доказали своя-
та ефективност в комбинация с химиотерапия при ме-
тастатичен КРК и са изследвани в адювантен аспект.

Intergroup 0147 тества, дали добавянето на cetuximab 
към стандартна mFOLFOX6 адювантна химиотера-
пия 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 бъ-
дат 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 хими-
отерапия 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 вре-
мето. Не е наблюдавана полза и в общата преживяе-
мост, профилът на токсичност или разлика в моделите 
на рецидив.

Иринотеканът и таргетните медикаменти не доказаха 
своята ефективност и безопасност при адювантно ле-
чение на карцинома на колона и ректума.

Комбинираните режими с оксалиплатин обаче нами-
рат своето място в терапевтичния алгоритъм.Оксали-
платинът 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, акти-
вира имунологични реакции и резултира в апоптоза 
на туморната клетка. Добавянето на оксалиплатин към 
5-FU подобрява резултатите при пациентите в адю-
вантен аспект. В многоцентровото международно 
проучване на оксалиплатин с 5-флуороурацил и лев-
коворин в адювантното лечение на колоректален кар-
цином (MOSAIC) се сравнява режим на болусно и про-
дължително приложение на 5-FU, комбиниран с LV, 
спрямо същия режим плюс оксалиплатин (FOLFOX4). 
Значително подобрение в 3-годишната DFS се наблю-
дава в рамото, съдържащо оксалиплатин. Тригодиш-
ната, свободна от заболяване, преживяемост е съот-
ветно 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 ре-
цидив в рамото на FOLFOX4 (P = .002). Въз основа на 
тези открития режимът FOLFOX4 се превърна в ново-
то 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 го-
дина, 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 синд-
ром (5,5% срещу 3%, P = 0,01). Особено внимание се 
изисква при пациенти с диария относно възможната 
необходимост от прекъсване на лечението или коре-
кция на дозата. Въз основа на резултатите за несигур-
на полза за общата преживяемост и данните за изра-
зена токсичност, режимът FLOX не се препоръчва за 
използване в клиничната практика. За разлика от него 
FOLFOX4 доказа своята ефективност в адювантен ас-
пект 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 

пациенти с карцином на дебелото черво в III стадий, 
показва, че пациентите в рамото на XELOX имат подо-
брение от 3-годишна, свободна от заболяване, прежи-
вяемост в сравнение с 5-FU/LV. Пациентите, получава-
щи XELOX, са имали по-малко нежелани реакции като 
диария, алопеция и повече невросензорна токсичност, 
повръщане и синдром ръка-крак, отколкото пациен-
тите, получаващи 5-FU/LV. Всички тези проучвания 
предполагат, че FOLFOX и XELOX могат да се използ-
ват взаимозаменяемо в контекста на адювантното ле-
чение.

Адювантна химиотерапия при рак на дебелото чер-
во II стадий

Докато ролята на адювантното лечение е добре уста-
новена при пациенти, оперирани в III стадий, няма 
международен консенсус за тези с II стадий, с негати-
вен 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 пове-
дение на ASCO препоръчват адювантна химиотерапия 
при субпопулации от пациенти във II стадий със след-
ните статификационии хистопатологични фактори: 
pT4 стадиране по TNM класификацията; слаба дифе-
ренциация 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 обща-
та 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, раз-
пределени съответно в рамо на активно наблюдение 
(n = 1617) или на терапия с 5-флуороурацил и лев-
коворин (n = 1622). 92% от пациентите, включени в 
проучването, са с II стадий КРК. С медиана на просле-
дяването 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 про-
учвания на адювантна терапия за КРК, пациентите със 
заболяване в IIIA стадий имат значително по-добра 
преживяемост от пациентите във IIB стадий. Това под-
крепя необходимостта от прогностични фактори като 
микросателитна нестабилност (MSI), които потенци-
ално предсказват туморния отговор към цитотоксич-
ните агенти. Идентифицирането на точни и валидира-
ни предиктивни и прогностични маркери помагат при 
подбора на пациенти с II стадий на КРК, при които 
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приложението на адювантно лечение има клинична 
полза и оправдана токсичност.

Продължителност на адювантната химиотерапия

Рандомизираното международно проучване фаза III 
MOSAIC демонстрира, че комбинираната химиотера-
пия със стандартна 6-месечна продължителност при 
стадий III резециран карцином на дебелото черво, е 
свързана със значителни подобрения в DFS и OS. При-
ложението на оксалиплатин обаче е свързано с дозоза-
висима 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 тера-
пия с FOLFOX (флуороурацил, левковорин и оксали-
платин) 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 характеристи-
ки. 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 по-
пулация на проучването (HR: 1,07; 95% ci: 1,00 до 1,15 
(горната граница на ci границата е 1,12), но се наблю-
дава 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 паци-
енти 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 свобод-
на 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 препо-
ръчва 6-месечна продължителност на адювантната те-
рапия, съдържаща оксалиплатин, за пациенти със ста-
дий 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 значи-
телна разлика в DFS с 3-месечния режим. Експертната 
група на ASCO съветва споделен подход за вземане 
на решения, като се вземат предвид характеристики-
те, стойностите и предпочитанията на пациента и се 
обсъждат потенциалните ползи и рискове, свързани с 
продължителността на лечението. Ако се вземе реше-
ние за лечение на КРК във II стадий с 5-FU, стандарт-
ната продължителност на лечението е 6 месеца. Кли-
ничното изпитване Int-0089 не установи значителна 
разлика в DFS или OS между 6-месечното и 12-месеч-
ното 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 увели-
чение 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 паци-
енти 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 паци-
енти 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 забо-
ляване (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 кар-
цином на ректума, на база резултатите от рандомизи-
рано клинично изпитване, проведено от Сауер и ко-
лектив. 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-ра-
диотерапия в сравнение с постоперативна химиора-
диотерапия. 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 кли-
ничното проучване PROSPECT при пациенти във II и 
III стадий, при които се прилага предоперативна хи-
миотерапия и селективна химио-лъчетерапия срещу 
стандартна химио-радиотерапия. Възможността да се 
постигне радикална оперативна интервенция със за-
пазен локорегионален контрол и да се избегне токсич-
ността 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 първона-
чалното клинично стадиране, прогнозирана перифер-
на 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. Приложе-
нието на 5-FU/LV или капецитабин са алтернативи 
в други случаи, особено за пациенти, при които има 
значителен отговор на проведената неоадювантна хи-
мио-лечетерапия с 5-FU. При тези пациенти продъл-
жителността на адювантната химиотерапия следва да 
бъде четири месеца, като продължение на едномесеч-
ната предоперативна химио-радиотерапия.

Метаанализ върху 21 рандомизирани проучвания, 
включващи 1975 пациенти с ректален карцином, по-
казва, че добавянето на адювантна химиотерапия с 
5-FU води до подобряване не само на свободната от 
заболяване преживяемост, но и на общата преживяе-
мост.

Проследяване

Според препоръките на ESMO за проследяване на па-
циенти с ранен рак на колона, пациентите подлежат 
на активно наблюдение за период от 5 години, в зави-
симост от рисковите фактори. При пациентите с пъл-
на 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 оперативна-
та интервенция. Стандартно през първите 3 години 
се проследяват нивата на туморни маркери – CEA, 
CA 19-9, провежда се клиничен преглед, както и кон-
трастно-усилена компютърна томография на гръден 
кош, корем и малък таз. След 3-тата година контраст-
но-усилената ехография може да замести компютър-
ната томография на коремните органи. Колоноскопи-
ята е показана на първата година след оперативната 
интервенция и на всеки 3-5 години за проследяване 
появата на метахронни полипи или карциноми. Дру-
ги 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 пра-
вото черво в метастатичен стадий

През последните години се отбеляза значителен ус-
пех при лечението на авансиралото или метастатично 
заболяване на колона и ректума. Средната преживяе-
мост се подобри от 6 месеца, с най-добра поддържа-
ща 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 характерис-
тиките 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 му-
козит и палмарно-плантарна еритродисестезия (HFS), 
като миелосупресията е по-рядко срещана. През 2000 
г. Saltz и колектив показа, че добавянето на ириноте-
кан (IFL режим) удължава mOS с допълнителни 2 ме-
сеца 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 небла-
гоприятния профил на токсичност на IFL, режимът 
FOLFIRI е разработен и е установено, че има сравними 
резултати за преживяемост с FOLFOX, както е доказа-
но в проучванията GERCOR и GOIM. По този начин 
FOLFOX и FOLFIRI се появяват като новите стандарт-
ни възможности за химиотерапия от първа линия 
за лечение на мКРК. Няколко клинични проучвания 
са проведени, с оглед преценка на ефективността на 
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FOLFOX и CapeOX на първа линия на лечение. Метаа-
нализ на тези проучвания показва, че двата режима се 
екви-ефективни.

Употребата на Oxaliplatin се свързва с периферна сен-
зорна полиневропатия, което затруднява лечението, 
особено при пациенти с коморбидност като диабетна 
полиневропатия. Това резултира в редица проучва-
ния, насочени към възможността за прилагане на те-
рапевтични почивки при приложението на Oxaliplatin. 
На базата на получените данни, интермедиерната схе-
ма на приложение не влошава общата преживяемост, 
а се свързва с по-ниска степен на токсичност. Терапев-
тична пауза може да се приложи след поне тримесеч-
но приложение на Oxaliplatin в комбиниран режим –
FOLFOX или CapeOX.

Възможността за поддържаща терапия след ефекти-
вен, по-интензивен режим на първа линия е важна те-
рапевтична възможност, особено за пациенти с изра-
зена 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 про-
гресия, не променя свободната (8,7 месеца срещу 9,0 
месеца; HR: 1,06; 95% CI: 0,89- 1,20; p = 0,47) и обща-
та преживяемост (21,2 месеца срещу 19,3 месеца; HR: 
0.93; 95% CI: 0,72- 1,11; p = 0,49) в сравнение с непре-
къснато приложение на FOLFOX7 до прогресия. Във 
второто проучване OPTIMOX-2 сравнява възмож-
ността 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 ра-
мена при прогресия на заболяването. Установено е, че 
пациентите, които са имали терапевтична ваканция, 
са с по-кратка свободна и обща преживяемост в срав-
нение с пациентите с поддържащо лечение (респек-
тивно 6,6 месеца и 19,5 месеца срещу 8,6 и 23,8 месеца).

Алтернативен подход за пълно прекъсване на терапи-
ята или свободен от химиотерапия интервал е моди-
фициранaтa “stop and go“ концепция от проучването 
CONcePT (комбинирано проучване за предотвратява-
не на невротоксичността на оксалиплатин). Това про-
учване цели да утвърди ползата от лечението чрез ал-
терниращи интервали без оксалиплатин (4 месеца те-
рапия 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 пре-
кратено предсрочно от Комитета за наблюдение на 
безопасността на данните, малкият размер на извад-
ката показва впечатляваща полза за TTF от 4,2 до 5,6 
месеца (HR, 0,58; P = .025). Упълномощеното повторно 
въвеждане на оксалиплатин, плюс подържаща тера-
пия 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 про-
гресия (въз основа на RECIST) е 12,0 месеца за интер-
митентното 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. Получа-
ват се все повече резултати от клинични изпитвания, 
които предполагат, че имплементиране на поддържа-
ща терапия в терапевтичния алгоритъм води до по-до-
бър резултат за пациента и, следователно, е подходяща 
за определени пациентски субпопулации, с оглед на-
маляване на токсичността и подобряване качеството 
на живот.

Друга терапевтична опция за първа линия на лечение 
е иринотекан-базирания режим – FOLFIRI. Най-чес-
тите токсичности, наблюдавани при приложението на 
Irinotecan, са свързани с ранна и късна диария, респек-
тивно дехидратация и неутропения в различна степен. 
Irinotecan следва да се прилага с повишено внимание 
при пациенти с повишени стойности на серумния би-
лирубин и да се избягва приложението му при пациен-
ти с доказана мутация в гена, кодиращ УДФ-глюкуро-
нилтрансфераза – синдром на Gilbert.

При увредени пациенти със сериозни или множестве-
ни коморбидности, които не са подходящи за стандра-
тна 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 нама-
ляване на левкоцитите и тромбоцитите, както и синд-
рома ръка-крак при приложението на Capecitabine.

Проучването, фаза III, GERCOR демонстрира, че из-
ползването на последователна стратегия (FOLFOX, 
последвана от FOLFIRI или в обратна последовател-
ност) води до продължителна преживяемост и подоб-
на ефективност. Нещо повече, сборен анализ на седем 
проучвания фаза III при мКРК показа, че излагането 
на трите активни лекарства (5-FU, иринотекан и окса-
липлатин) в хода на заболяването може да увеличи 
ползата за оцеляване на пациентите. Такива данни се 
подкрепят и от предклинични изпитвания, при кои-
то има ясен синергизъм или адитивност между 5-FU 
и иринотекан, наблюдавани и при 5-FU и оксалипла-
тин 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 вза-
имодействия при пациенти с мКРК. За да потвърди 
предварителните резултати, Gruppo Oncologico Nord 
Ovest (GONO) проведе изпитване фаза III, сравнява-
що лечение от първа линия FOLFIRI спрямо лечение с 
FOLFOXIRI. Сред включените 244 нерезектабилни па-
циенти 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 наблю-
дава и по-висока степен на отговор (RR) (60% срещу 
34%, p <0,0001), което води до подобряване на степен-
та 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 увелича-
ване 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 рамо-
то на FOLFOXIRI/Bevacizumab и 25,8 месеца в рамо-
то FOLFIRI/Bevacizumab. Друго клинично изпитване 
фаза II – OLIVIA, сравнява FOLFOXIRI/Bevacizumab с 
окаслиплатин-базиран режим – FOLFOX/Bevacizumab 
при пациенти с нерезектабилни метастази, като пър-
вичната крайна цел е постигане на процент радикал-
на 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 ко-
морбидност. FOLFOXIRI е с по-изразен токсичен про-
фил от другите режими, като най-често срещани са ди-
ария, неутропения, стоматит и невротоксичност.

Добавяне на биологични агенти

Развитието на биологични агенти, а именно инхибито-
ри 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 хими-
отерапия без таргетен агент, води до умерено подо-
брение 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. Добавя-
нето на цетуксимаб към FOLFIRI дава подобни резул-
тати 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 проучва-
ния терапията за първа линия понастоящем обикно-
вено се състои от FOLFIRI, FOLFOX или FOLFOXIRI, 
в комбинация с биологичен агент, който е насочен към 
VEGF или EGFR.

Олигометастатична болест – конвертиране на нере-
зектабилни в резектабилни чернодробни метастази

Черният дроб е най-честото място за метастазиране 
при КРК, като при една трета от случаите дисемина-
цията е ограничена само в черния дроб. Приблизител-
но 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. Неоператив-
ните аблативни техники (т.е. криоаблацията, радио-
честотната аблация, стереотаксичната RT и емболи-
зацията на чернодробната артерия с или без химиоте-
рапия) не са показали дълготрайна полза за преживя-
емостта и не заместват чернодробната резекция. Ин-
траоперативния 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 не-
операбилно заболяване в потенциално лечимо оли-
гометастатично заболяване е изследвана от Бисмут и 
колеги. Преминаването в по-нисък стадий е било въз-
можно при 99 пациенти, а 3-годишната преживяемост 
е окуражаваща (58% за отговорилите, 45% за пациен-
ти със стабилно заболяване). Подобни наблюдения са 
докладвани от Alberts при използване на предопера-
тивна 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. Дейст-
вително лечението на операбилно чернодробно забо-
ляване обикновено изисква подходящ подбор на па-
циентите. Последната препоръка се основава отчасти 
на резултатите от европейско проучване, показващо 
ефект върху преживяемостта без прогресия с прилага-
не 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 хи-
миотерапия. За да се намали чернодробната токсич-
ност, се препоръчва операцията да се извърши веднага 
след като се постигне операбилност на база рентгеног-
рафските контролни изследвания, провеждани на все-
ки 2 месеца.

Експертната група на Европейските хирурзи (European 
Colorectal Metastases Treatment Group) предложи нова 
класификация на болните в IV стадий КРК с оглед уед-
наквяване 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;
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4. IVd стадий – чернодробни метастази, които не е въз-
можно да станат резектабилни въпреки приложеното 
лечение;
5. Vа и b стадий – резектабилни и нерезектабилни екс-
трахепатални метастази.

Дефиницията за резектабилност включва пълна ре-
зекция, без инфилтрация на резекционната грани-
ца (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 ци-
ротичен 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 свет-
лината на нарастващите доказателства, които предпо-
лагат, че комбинираната химиотерапия може да бъде 
ефективна при превръщането на неоперабилно забо-
ляване в операбилно, са положени много усилия за 
разработване на по-агресивни схеми на химиотерапия 
за максимизиране на степента на отговор и резекта-
билност. Ролята на молекулярно насочените терапии 
при лечението на първоначално нерезектабилни ме-
тастази 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 про-
гресия при пациенти с див тип KRAS тумори, подо-
брява степента на хирургична резекция (7,0% срещу 
3,7%) и намалява времето до резекция R0 (4,8% сре-
щу 1,7 %, Р = 0,002). Bokemeyer et al. показа подобен 
ефект с FOLFOX + cetuximab. В това проучване те по-
казват 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 пър-
ва линия лечение на мКРК. Проучването CELIM ди-
ректно 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, показ-
ва повишен процент на отговор, но липса на полза за 
преживяемостта или увеличаване на броя на потенци-
ално лечебни чернодробни резекции, дори при паци-
енти, избрани от допълнителен мутационен анализ. 
Въпреки това, като се имат предвид многобройните 
други проучвания, които са показали значителна пол-
за както по отношение на степента на отговор, така и 
при резекция, cetuximab е широко използван при тера-
пии от първа линия при пациенти, за които е извест-
но, 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-ви-
соки 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%), въ-
преки че OS и PFS са били сходни между двете групи. 
Свързаната с лечението токсичност също е значител-
но 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 де-
монстрира 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 па-
циентите 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 пър-
воначално нерезектабилни метастази в черния дроб. 
Това проучване показа, че FOLFOXIRI с бевацизумаб е 
свързан с подобрена PFS (18,8 месеца срещу 11,5 месе-
ца) честота на отговор (81% срещу 62%), честота на ре-
зекция (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 последо-
вателност 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 инва-
зия, 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 инхибира-
не. Предклинични модели показват, че малки дози на 
Bevacizumab могат да нормализират туморното кръво-
снабдяване и да намалят интерстициалното налягане, 
като така се достига до по-високи концентрации на 
цитотоксичните агенти в тумора, увеличавайки ефек-
тивността им. Едно от първоначалните проучвания с 
bevacizumab при нелекувани пациенти с КРК комби-
нира bevacizumab със седмичен болус 5-FU и LV. На-
блюдават 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 пъл-
на доза антикоагулантна терапия и че няма повишен 
риск от образуване на дълбоки венозни тромбози. В 
проучванията NO16966 и TREE-2 (Th ree 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 сво-
бодната от прогресия преживяемост, както и на ту-
морния отговор. Добавянето на Bevacizumab в доза 5 
mg/kg към двуседмичния режим FOLFOX4 и 7,5 mg/kg 
към триседмичния режим XELOX води до статистиче-
ски значимо увеличаване на свободната от прогресия 
преживяемост, както и на общата преживяемост без 
да се достига до статистическа значимост. Добавяне-
то на Bevacizumab към химиотерапията е свързано с 
увеличаване на броя на смъртните случаи вследствие 
токсичност. Най-честите причини за смърт са кръво-
изливи, неутропения, перфорация на ГИТ и увелича-
ване на риска от инфаркт и инсулт особено при па-
циенти 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 за-
бавено 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 вътрекле-
тъчната трансдукция на сигнала в EGFR пътя. Акти-
виращите KRAS мутации са описани при множество 
злокачествени заболявания, с последващи ефекти, 
които включват клетъчна пролиферация, антиапопто-
за 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 ек-
зони 2 и 3. Въпреки това в литературата са описани 
повече от 5000 различни KRAS мутации при КРК ту-
мори, 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 пре-
ди започване на лечението при всички пациенти с ме-
тастазирало заболяване. Тестват се както първичният 
тумор, така и материал от метастатичните лезии. Па-
циенти с известни мутации в KRAS и NRAS не следва 
да се лекуват с анти-EGFR медикаменти, поради очак-
вана 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, бло-
кира фосфорилирането и активирането на вътрекле-
тъчните кинази. Ранните проучвания оценяват ролята 
на анти-EGFR агентите като допълнителни терапии, 
при поява на прогресия или непоносимост към стан-
дартната химиотерапия. В първоначалното проучване 
на Cunningham и колектив 329 пациенти с рефракте-

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-ви-
соки 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 по-
твърдена в проучването CO.17 от Jonker и колектив, 
в което са включени 572 предварително лекувани па-
циенти, 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 връз-
ка 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 про-
би 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 ли-
ния 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 сравне-
ние с FOLFIRI самостоятелно. Такава полза от прило-
жението на cetuximab не се наблюдава при KRAS-MT 
тумори, нито по отношение на PFS или OS.

Във фаза II проучаването OPUS се сравнява добавя-
нето на cetuximab към режима FOLFOX4 срещу мо-
нотерапия, FOLFOX4 с първична крайна цел процент 
на туморен отговор. Процентът на туморен отговор в 
комбинираното рамо достига 46% срещу 36% за моно-
химиотерапията, но статистическа значимост не е дос-
тигната. Последващият биомаркерен анализ доказва 
ползата от добавянето на cetuximab към FOLFOX4 при 
пациентите с KRAS див тип, като се наблюдава с кли-
нично 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 чо-
вешко моноклонално антитяло, одобрено през 2006 
г. за приложение при мКРК, експресиращ EGFR, след 
неуспешно лечение с конвенционален химиотерапев-
тичен режим. Van Cutsem и сътр. рандомизират 463 
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пациенти, които са преминали през стандартна хи-
миотерапия 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 резул-
тира 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 лечение-
то 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, съот-
ветно, 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 химиоте-
рапия. В проучването PRIME panitumumab е добавен 
към FOLFOX. Резултатите от KRAS са били достъп-
ни за 93% от участниците в проучването. В кохорта-
та KRAS-WT, panitumumab плюс FOLFOX подобрява 
mPFS в сравнение само с FOLFOX (9,6 срещу 8,0 месе-
ца, 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 проуч-
ване mOS достига значимост при средно проследява-
не от 80 седмици, благоприятствайки panitumumab/
FOLFOX за KRAS-WT тумори (HR = 0,83, 95% CI 0,70-
0,98, 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 от-
говор на анти-EGFR агенти. Литературата предполага, 
че други RAS мутации също могат да предскажат рез-
истентност към cetuximab и panitumumab, включител-
но други екзони на KRAS и NRAS. Това е отразено в 
препоръките на Американското общество по клинич-
на онкология (ASCO), които предполагат необходи-
мостта от разширено RAS изследване преди започване 
на анти-EGFR терапия. Допълнителни изследвания за 
първична резистентност към EGFR инхибитори пока-
заха, че наличието на BRAF мутации е свързано с лип-
са на отговор към cetuximab и panitumumab. В метаа-
нализ 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 пациен-
тите с RAS – див тип и BRAF – мутирал тип, които са 
получили комбинация от химиотерапия с cetuximab. 
Новият метод на изследване – циркулиращи тумор-
ни 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 при-
емане и прилагане в клиничната практика.

BRAF мутации

Генът BRAF е разположен върху хромозома 7 и коди-
ра BRAF протеина, известен също като серин/трео-
нин-протеин киназа B-Raf. Той е член на семейството 
на Raf протеинови кинази, участващи в клетъчната 
трансдукция на сигнала, след активация на KRAS. Ак-
тивиращите 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 коре-
лацията на мутиралия тип BRAF и липсата на отговор 
към терапията с анти-EGFR.

Tran et al. идентифицира 524 пациенти с мКРК и извес-
тен BRAF статус и оценява въздействието на BRAF му-
тация върху прогнозата. Пациентите с BRAF мутации 
(BRAF-MT) са свързани със значително по-лоша пре-
живяемост 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 му-
тиралите 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 про-
гноза. 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 сравне-
ние с BRAF-WT кохортата.

Увеличават се доказателствата, че туморите, съдържа-
щи мутация BRAF V600E, не са толкова склонни да от-
говорят на анти-EGFR терапии, въпреки че проучва-
нията 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 стандарт-
ната 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 дока-
зателства, 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 комби-
нация с bevacizumab първоначално даде благоприят-
ни резултати за подгрупата на BRAF-мутирал КРК в 
клинично изпитване фаза II. Наблюдавано е сигнифи-
кантно увеличение на медината на общата и свобод-
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ната от прогресия преживяемост (mPFS и mOS съот-
ветно 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 малиг-
нения меланом поради различни механизми на рез-
истентност. При все това, наскоро публикуваните 
резултати от проучването BEACON могат да проме-
нят парадигмата в лечението на тази субпопулация. 
В това открито, фаза 3, проучване са включени 665 
пациенти с BRAF V600E-мутирал метастатичен ко-
лоректален карцином, които са имали прогресия на 
заболяването на една или две предишни линии на ле-
чение. Пациентите са разпределени на случаен прин-
цип в съотношение 1:1:1, за да получават encorafenib, 
binimetinib и cetuximab (група с трикомпонентна те-
рапия); encorafenib и cetuximab (група с дублетна те-
рапия); 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 контрол-
ната 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 контрол-
ната 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 показ-
ва, че триплетът на encorafenib, binimetinib и cetuximab 
и дублетния режим на encorafenib и cetuximab, в срав-
нение с настоящия стандарт за лечение, водят до кли-
нично значима полза по отношение на общата прежи-
вяемост и степента на обективния отговор с по-добър 
профил на токсичност за двойната комбинация при 
пациенти с RBAF мутации, прогресирали на предход-
на терапия. Все още комбинацията не е влязла в све-
товния стандарт за лечение на BRAF-мутирал метас-
татичен КРК.

Туморна локализация

Известно е, че туморите с произход от различни об-
ласти 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 неоп-
лазмите в зависимост от локализацията, но има и нови 
доказателства, които показват, че десностранните и ле-
востранните 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-

чително ректума, докато десностранните (RS) тумори 
се простират от цекум до колон трансверзум вклю-
чително. Приблизително две трети от колоректални-
те карциноми се срещат от лявата страна. RS тумори 
обикновено засягат по-възрастни пациенти, с преоб-
ладаване на женския пол, като заболяването има тен-
денция да се диагностицира в по-авансирал стадий, 
със слаба диференциация и с муцинозна патология. 
Тези RS (или проксимални) тумори също са по-склон-
ни да бъдат свързани с микросателитна нестабилност, 
RAS/BRAF мутации и висок статус на CpG островен 
метилатор (CIMP). За разлика от това, LS (или дис-
талните) тумори са склонни да експресират честа хро-
мозомна 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 опре-
дели 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 локали-
зация на тумора (PTL) има прогностична и предик-
тивна роля особено при KRAS-WT пациенти. Метаа-
нализ на Holch и сътр., включващ 13 проучвания от 
първа линия за оценка на прогностичната и предик-
тивна 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 ко-
хортата 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 поведе-
ние, особено при избор на първа линия на лечение, 
като обикновено се препоръчва използването на ан-
ти-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, особе-
но когато не се цели резектабилност. Това показва, че 
първичната локализация на тумора е сурогат за моле-
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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 не-
съответствия (dMMR), която е отговорна за кориги-
ране на грешки в нуклеотидната база, възникващи по 
време на репликацията на ДНК. Най-често засегнати-
те несъответстващи протеини включват MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS1 и PMS2. MSI с висок (MSI-H) статус е ха-
рактерен за 15% от случаите на CRC, като приблизи-
телно 12% са спорадични случаи, а останалата част е 
свързана със синдром на Lynch. MSI-H туморите имат 
голям мутационен товар и могат да генерират „неоан-
тигени“, които да служат за мишена за имунотерапев-
тични агенти.

Pembrolizumab (Keytruda) е IgG4 моноклонално анти-
тяло 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. Сте-
пента на контрол на заболяването, дефинирана като 
пълен отговор, частичен отговор и стабилно заболя-
ване, е наблюдавана съответно при 89% (25/28) от па-
циентите 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 изпитва-
ния 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 нестабил-
ност – MSI-H/dMMR нерезектабилен метастатичен 
колоректален карцином, на база резултатите от фаза 
III проучването KEYNOTE-177. Проучването демон-
стрира 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-1-
чекпойнт инхибитор – Nivolumab (Opdivo). Проучва-
нето 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 пре-
дходно лечение с химиотерапия на базата на флуоро-
пиримидин, оксалиплатин и иринотекан. Всички па-
циенти са получавали ниволумаб 3 mg/kg чрез интра-
венозна 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 забо-
ляването повече от 12 седмици. Средната продължи-
телност на отговора не е достигната и при 8 пациенти 
се наблюдава отговор на лечението с продължител-
ност 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) ме-
тастатичен колоректален карцином (мКРК), който е 
прогресирал след лечение с флуоропиримидин, окса-
липлатин и иринотекан. Понастоящем обаче широко-
то 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 ком-
бинация с таргетна терапия. Наличните понастоящем 
биологични агенти за терапия от втора линия са ан-
тиангиогенни средства (включително bevacizumab, 
ramucirumab и afl ibercept) 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 флу-
оропиримидин (5-FU или капецитабин), без никакви 
биологични препарати на първа линия, се препоръчва 
химиотерапия (FOLFIRI или монотерапия с ириноте-
кан), самостоятелно или с едно от биологичните ле-
карства. При тези пациенти, чието заболяване е про-
гресирало след режим на иринотекан плюс флуоропи-
римидин (5-FU или капецитабин), без никакви биоло-
гични препарати на първо ниво, се препоръчва хими-
отерапия (FOLFOX или XELOX) самостоятелно или с 
някое от биологичните лекарства. За тези пациенти, 
които са имали само флуоропиримидин (5-FU или ка-
пецитабин) без оксалиплатин или иринотекан в първа 
линия, трябва да се обмисли химиотерапия (FOLFOX, 
XELOX, FOLFIRI, IROX или монотерапия с ириноте-
кан) или с едно от биологичните лекарства въз осно-
ва на тяхното състояние и коморбидност. Анти-EGFR 
агентите (цетуксимаб или панитумумаб) като моноте-
рапия или в комбинация с иринотекан влизат в съо-
бражение при пациенти с див тип KRAS/NRAS, чието 
заболяване е прогресирало с оксалиплатин /ириноте-
кан/5-FU/LV (FOLFOXIRI) на първа линия. При па-
циентите 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 кли-
ничното, фаза III, проучване са включени пациенти, 
при които се наблюдава прогресия на комбинация от 
химиотерапия и bevacizumab, като продължават лече-
ние с нов цитотоксичен режим с или без bevacizumab. 
Времето до прогресия в рамото с bevacizumab е зна-
чително 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 ли-
ния 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 
afl ibercept и ramucirumab. Тези агенти имат антианги-
огенен механизъм на действие и обикновено са пока-
зани за приложение на втора или последващи линии, 
като осигуряват умерена полза за преживяемостта от 
приблизително 6 седмици.

Afl ibercept (Zaltrap), известен в научната литерату-
ра още като VEGF TRAP, е рекомбинантен фузионен 
протеин, който се състои от VEGF-свързващи части от 
извънклетъчния домейн на човешките VEGF рецепто-
ри 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, афли-
берсепт предотвратява свързването на ендогенните 
лиганди с техните сродни рецептори и по този начин 
блокира рецептор-медиираната сигнализация. Ефи-
касността и безопасността на ZALTRAP са оценени в 
рандомизирано, двойносляпо, плацебо контролирано 
проучване VELOUR при пациенти с метастатичен ко-
лоректален карцином, които са лекувани преди това 
с терапия, базирана на оксалиплатина с или без пред-
шестващо приложение на bevacizumab. То постига 
своята първична крайна цел със скромно подобряване 
на общата преживяемост в полза на рамото FOLFIRI 
с Afl ibercept срещу FOLFIRI с плацебо (mOS, 13.50 vs 
12.06 m; HR, 0.817 [95% CI, 0.713-0.937]; P =.0032), как-
то 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 пред-
варително заложената субпопулация на пациентите, 
получавали предходна терапия с bevacizumab в рамки-
те на първа линия на лечение, също се наблюдава пол-
за по отношение на общата преживяемост (13,9 срещу 
12,4 месеца). Afl ibercept е регистриран за приложение 
с FOLFIRI при пациенти, които са прогресирали на те-
рапия с оксалиплатинов режим.

Ramucirumab (Cyramza) е човешко рецептор-прицеле-
но 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-

ната пролиферация и миграция на човешки ендотел-
ни клетки. RAISE е многоцентрово, рандомизирано, 
двойно сляпо проучване, фаза III, за оценка на ефикас-
ността и безопасността на ramucirumab в комбинация 
с химиотерапия – FOLFIRI при лечение от втора линия 
на пациенти с мКРК, които са имали прогресия на за-
боляването по време или в рамките на 6 месеца след 
последната доза от терапия от първа линия с бевациз-
умаб, 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 комбинация-
та 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 изследвани-
те пациенти в рамото на FOLFIRI плюс ramucirumab. 
Токсичност от степен 3/4 се съобщава по-често в 
комбинираното рамо: тежка неутропения (38% сре-
щу 23%) и хипертония (11% срещу 3%). Тежка диария 
(11% срещу 10%) и умора (12% срещу 8%) са наблюда-
вани при повече от 5% от пациентите в двете рамена. 
На база резултатите от RAISE, Ramucirumab в комби-
нация с FOLFIRI е показан за лечение на възрастни па-
циенти с метастатичен колоректален карцином с про-
гресия 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 полу-
чат 3 или повече линии на терапия. Лечението в този 
аспект може да включва regorafenib (орален мултики-
назен инхибитор), trifl uridine/tipiracil hydrochloride 
(TAS-102), моноклонални антитела, насочени към 
рецептора на епидермалния растежен фактор за па-
циенти с тумор от див тип RAS (ако не са прилагани 
до момента или след продължителен период без при-
ложение – 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 оп-
ции на трета и последващи линии от първостепенно 
значение са освен молекулярния профил на пациента, 
неговото състояние PS, възрастта и първичната лока-
лизация на тумора. Менажирането на нежеланите съ-
бития и поддържането на добро качеството на живот 
е не по-маловажно при избора на оптимална терапия. 
Чести токсичности, свързани с трета линия на лече-
ние, са синдромът ръка-крак, умората, диарията и ци-
топении. По време на трета и последваща линия тези 
събития следва да бъдат мониторирани, особено през 
първите 2 цикъла. Модификациите на дозата също мо-
гат да се използват за управление на токсичността и за 
минимизиране на ефекта върху качеството на живот, 
като същевременно се оптимизира ползата от лече-
нието.

Комбинацията от трифлуоридин и типирацил (TFD/
TPI, Lonsurf) е показала клинична активност при па-
циенти, резистентни на 5-FU, и е нова терапевтична 
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опция при тази субпопулация. Trifl uridine е нуклеози-
ден 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 ни-
вата на trifl uridine. Двата компонента са комбинирани 
в съотношение 1:0.5. От своя страна тимидин фосфо-
рилазата промотира миграцията на ендотелните клет-
ки и ангиогенезата в туморите, като се предполага, че 
точно инхибирането на този ензим от Trifl uridine под-
помага описаната късна противотуморна активност.

Клиничните ползи от trifl uridine/tipiracil, а именно сиг-
нификантното подобрение на общата преживяемост 
(ОП) и свободната от прогресия преживяемост (СПП) 
при пациенти с химиотерапевтично-рефрактерен ме-
тастатичен колоректален карцином, първоначално 
са показани в рандомизирано, плацебо контролира-
но, 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 пре-
живяемост се е подобрила от 5.3 месеца при плацебо 
групата до 7.1 месеца при приложението на trifl uridine/
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 странич-
ни ефекти са хематологични: неутропения, възникна-
ла 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 инхиби-
тор, който блокира активността на няколко протеино-
ви кинази, включително и на такива, които вземат учас-
тие в туморната ангиогенеза (VEGFR1 [FLT1], VEGFR2 
[KDR], VEGFR3 [FLT4], TIE2 [TEK]), онкогенеза (KIT, 
RET, RAF1, BRAF, и BRAF V600E) и туморната микро-
среда (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 клинич-
ното проучване CORRECT са рандомизирани 760 па-
циенти, прогресирали на стандартно лечение. Рандо-
мизирани са в две рамена 1:1 за лечение с regorafenib 
или плацебо с най-добри поддържащи грижи. Сред-
ната 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. Ме-
дианата 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 дни-
те 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 въ-
зли, съдова и периневрална инвазия, високи нива на 
СЕА. При карцином на право черво се прилага в ста-
дий 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. Повто-
рение 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. Пов-
торение 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 лаборато-
рия 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 пър-
ва прогресия на комбинацията му с химиотерапевти-
чен 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 прогре-
сия.

FOLFOX4 + Cetuximab или Panitumumab (при тумори 
с RAS WT) – Oxaliplatin – 85 mg/m² I.V. 2-часова инфу-
зия, ден 1; Leucovorin – 200 mg/m² I.V. 2-часова инфу-
зия, 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.

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

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

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

Повторение през 14 дни.

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

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

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. Повторе-
ние 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 Подкре-
па 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 

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.

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

Mitomycin C + Fluorouracil

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

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

Поддържаща терапия

Назначава се при метастатичен колоректален карци-
ном без прогресия след I линия.

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

Cetuximab (при тумори с RAS-WT) – 250 mg/m² I.V. 
седмично или 500 mg/m² I.V. през 14 дни до прогресия.

Panitumumab + Fluorouracil/Leucovorin (при тумори с 
RAS-WT) - Leucovorin – 200 mg/m² I.V. 2-часова инфу-
зия, 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.

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 + Afl ibercept (след Oxaliplatin-базирана I ли-
ния) – FOLFIRI + Afl ibercept – 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.
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III и последваща линия системна терапия

Прилага се при подбрани болни в добро общо състоя-
ние (PS) според предходно лечение (след флуоропири-
мидин-, Oxaliplatin- или Irinotecan-съдържащи режи-
ми) и биологична характеристика на тумора.

Trifl uridine/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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ТУМОРИ НА АНУСА

П. КУРТЕВ, Л. ДЖОНГОВ, 
В. ГЕОРГИЕВ, Й. СИМЕОНОВ, 
Е. АНГЕЛОВА, И. МИХАЙЛОВА, 
Г. КУРТЕВА, Л. СИМЕОНОВА

АНАЛЕН РАК

Плоскоклетъчният карцином на ануса е рядко забо-
ляване с честота около 1-2% от туморите на гастро-
интестиналния 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). Пър-
воначално Nigro в Wayne State използвал предопера-
тивна химиотерапия с 5-FU и митомицин (MMC) с 
лъчева терапия (30 Gy) за подобряване на локалния 
контрол. Сега основен метод на лечение е химио-лъ-
четерапия.

Епидемиология

Съгласно годишните коригирани възрастови дан-
ни 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 аноректу-
ма 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 диа-
гнозата е 60 до 65 години. Възрастта е рисков фактор 
за рак на аналния канал. В определени популации, 

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;

б. анални сношения преди 30-годишна възраст;

в. с анамнеза за гонорея, сифилис, херпес симплекс 
или хламидия;

г. анамнеза за рак на маточната шийка.

2. Човешка папилома вирусна инфекция. До 93% от 
SCC на аналния канал е свързано с HPV инфекция. Же-
ните 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 асоции-
раните щамове, свързани с анален рак, и представляват 
90% от аналните ракови заболявания.

3. ХИВ инфекция. Ефектът от заразяването с HIV вър-
ху честотата на рак на аналната тъкан не е известен 
със сигурност. Не е известно дали ХИВ влияе директ-
но върху патогенезата или, ако въздействието е преми-
нало, взаимодействието с HPV. 

4. Пушенето на цигари. Проучванията на случаите по-
казват 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 разпо-
ложена 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 илиач-
ни лимфни възли (пудендален, хипогастричен и обту-
ратор). Дренажът от перианалната кожа, дисталната 
част на аналния канал, следва повърхностните ингви-
нални лимфни възли както и към феморалните възли 
и външни илиачни лимфатици.

ХИСТОЛОГИЯ

Лигавицата на ануса се състои от три различни хис-
тологични типа: (1) жлезист, (2) преходен и (3) сква-
мозен. Тумор, произтичащ от преходната или сква-
мозната лигавица, се развива в плоскоклетъчен карци-
ном. Базалоидните или преходни карциноми (преди 
известни като клоакогенни или кръстосани тумори) 
се развиват от преходната лигавица. Тези ракови за-
болявания, 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. Ту-
морите, възникващи от жлезистата лигавица на анал-
ния канал се развиват в аденокарциноми. Ангажиране 
на лимфни възли се наблюдава при 30-40% от случаите 
към момента на диагнозата, докато далечното метас-
тазиране е рядко 5-8%.

СТАДИРАНЕ

Диагнозата на аналния карцином включва ректално 
туширане, биопсия с аноскоп или ректоскоп, оценка 
на ингвиналните лимфни възли, включително и би-
опсия 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 око-
ло 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 поло-
вината от пациентите. Други симптоми са пруритуса и 
патологичното отделяне. Болката може да бъде жесто-
ка. Промените в навиците за дефекация могат да бъ-
дат 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 пър-
вичната лезия е един от най-важните фактори за пред-
сказване на локален контрол и преживяемост при 
лезии, ограничени в таза.

■ Лимфни възли. Доказано е, че наличието или отсъст-
вието на лимфни възли също оказва влияние върху 
преживяемостта.

■ Метастази. Най-значимият прогностичен рисков 
фактор за общата преживяемост е наличието или от-
съствие 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 пър-
вичния тумор, ангажиране на регионалните лимфни 
възли и далечното метастазиране. Засягането на реги-
онални лимфни възли се основава на отдалечеността 
им от първичния тумор, а не на броя ангажирани въ-
зли. От 2017 г. се използва осмата TNM класификация 
на злокачествени тумори.

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 мулти-
дисциплинарен 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-перине-
алната 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, леку-
вани с химио-лъчетерапия. Ето защо основен метод за 
лечение на аналния карцином е химио-лъчетерапията, 
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след което се препоръчва оперативно лечение.

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

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, въпре-
ки 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 + 

стандартът на лечение е химио-лъчетерапия.

Лъчелечение при карцином на ануса и аналния 
канал

При карцинома на ануса и аналния канал лъчелече-
нието заема основна роля в терапевтичния подход. 
Прилага се като дефинитивно в комбинация с хими-
отерапия, с цел съхраняване на органа, предопера-
тивно и палиативно. Стереотактично аблативно ЛЛ 
(СТАЛЛ) – радиохирургия (интракраниална SRS или 
екстракраниална SRT) се предписва при високо селек-
тирани 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 онко-
логична 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 подо-
бряване на клиничния отговор, петгодишен локален 
контрол, свободна от колостома и свободна от прогре-
сия преживяемост, в сравнение с група със самостоя-
телно лъчелечение. Някои автори не отчитат статис-
тически 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 подобря-
ване 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 интра-
венозен 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 или-
ачни 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 до-
бавят 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 не-
уголемени ингвинални лимфни възли, след реализи-
ране на 36-40 Gy, същите може да се изключат от об-
лъчване.

Обемът за свръхдозиране обхваща първичния тумор с 
осигурителна зона 2-2,5 см във всички посоки и анга-
жираните ингвинални или тазови лимфни възли. До-
зата за свръхдозиране е 9-14 Gy по 1,8 или 2 Gy дневна 
доза.

а)

б)

Фиг. 1. а) CTV – вътрешни (жълто) и външни (синьо) 
илиачни лимфни възли;

Фиг. 1. б) GTV (червено) и CTV (зелено) за карцино-
ма на аналния канал и CVT за ингвинални лимфни 
възли (синьо).

След проведено дефинитивно лъчелечение при тумор-
на персистенция болните подлежат на хирургично ле-
чение. Поради бавното обратно развитие на процеса е 
необходим по-дълъг период на изчаквателно поведе-
ние. Препоръчва се проследяване с магнито-резонанс-
на томография през 3 месеца.

Ранните лъчеви реакции, при провеждане на лъчеле-
чение за областта на малкия таз, са най-често кожни 
реакции, проктитни и циститни оплаквания и миело-
супресия.

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 об-
лъчване с палиативна цел (кръвоспиращо и обезбо-
ляващо лъчелечение). Прилагат се схеми с едро фрак-
циониране 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 критич-
ните органи и интервала от предходното облъчване. 
При карцином на ректума и ануса след проведено лъ-
челечение 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 пов-
торното облъчване може да бъде реализирано и чрез 
интраоперативнo облъчване (IORT) в центрове с под-
ходяща апаратура. Дозитe са от порядъка на 15-20 Gy, 
реализирани еднократно.

При болни с карцином на ануса и аналния канал с еди-
нични далечни метастази (олигометастатична болест) 
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съвременна терапевтична опция е прилагане на стере-
отактично 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 пъл-
ни отговора след предоперативната химио-лъчетера-
пия, 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 хи-
мио-лъчетерапия.

Комбинираната терапия дава по-добър контрол и пре-
живяемост.

Токсичност на комбинираната терапия

Токсичността от CMT може да се раздели на остра и 
късна. Различните критерии за токсичност, използва-
ни в различните рандомизирани проучвания, затруд-
няват анализа.

Остра токсичност

Пациентите обикновено изпитват умерена до тежка 
остра токсичност от комбинацията от двата химиоте-
рапевтика (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%) настъп-
ва токсична смърт, главно поради септицемия. Проуч-
ването EORTC съобщава за 1 токсична смърт при 110 
пациенти. В проучването RTOG 8704 четирима паци-

енти (3%) са преживели смърт в рамото на MMC. Нас-
коро 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 ра-
мена, 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 става-
ло нужно извършването на APR вследствие на остра 
токсичност.

Късна токсичност

Късните ефекти не са добре документирани в рандо-
мизираните проучвания. Част от предизвикателство-
то за оценката на късните ефекти е различната скала 
на токсичност, използвана в различните изпитвания. 
Критерии за ранна токсичност, използвани в рандо-
мизираните проучвания, не са позволили да се харак-
теризират странични ефекти, предизвикани от ради-
ация.

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 дългосроч-
ната токсичност между RT-5-FU и RT и 5-FU/MMC, въ-
преки че при двама пациенти от всяко рамо се е нало-
жило 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% сре-
щу 10,7%; P = 0,35). В проучването ACCORD 03 къс-
ното 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 на-
блюдава в 20% до 30% след приключване на химио-лъ-
четерапията. 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 първона-
чалните 36 Gy. В първоначалното проучване са вклю-
чени 47 пациенти със задължителна пауза. Актуализа-
цията на RTOG 92-08 анализира не само първоначално 
47 пациенти със задължителна почивка, но също така 
са анализирани 20 допълнителни пациенти, при кои-
то не е планирана почивка. И двете групи пациенти не 
показват разлика в OS или LRF в сравнение с пациен-
тите на ММС RTOG 87-04. По-високата доза вероятно 
не води до подобрение на резултатите поради необхо-
димост от прекъсване на лечението.

Проучването ACCORD 03 оценява стойността на ин-
тензификацията на лечението чрез индукция на хими-
отерапията (два цикъла на 5-FU и CDDP) и повишава-
не 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 изслед-
ване (A = ICT; B = ICT + HDRT; C =референтно рамо 
= тазово RT 45 Gy на 25 фракции с два цикъла 5-FU-
CDDP + бууст от 15 Gy; D = HDRT). Високата доза RT 
(HDRT) включва усилване от 20 до 25 Gy. По този на-
чин 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 подо-
бряване на локалния и далечния контрол на заболя-
ването. Неоадювантната терапия не се препоръчва за 
начално лечение на аналния карцином. Подобни са 

резултатите за консолидиращата химиотерапия след 
лъче-химиолечение, която също не следва да се при-
лага стандартно.

Интензивно-модулирана лъчева терапия

IMRT представлява специфична техника на излъчва-
не, 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, външ-
ните гениталии и кости. Едно от най-големите предиз-
викателства при лечението на анален рак са странич-
ните ефекти от CMT. IMRT осигурява средство за на-
маляване на острата токсичност и потенциално дъл-
госрочна 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 лези-
ите 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 бъ-
дат 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 резидуа-
лен рак в аналния канал след химиотерапия.

Стадий от II до III B

■ Препоръчителният първоначален подход е хи-
мио-лъчетерапия с 5-FU/MMC.

Пациентите, които не понасят химиотерапия, могат да 
бъдат лекувани само с лъчетерапия.

■ Хирургическото лечение с APR е запазено за оста-
тъчно 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 на-
блюдава 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-
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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 те-
рапия 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, неподходя-
щи 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 пер-
систиращо или рецидивиращо заболяване като 20% 
до 40% от пациентите могат да постигнат дългосрочен 
контрол. За персистиращо заболяване е правено про-
учване 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 ин-
тервенция. Предвид ограничените данни, операцията 
трябва да остане стандарт поради неуспехите от хи-
мио-лъчетерапията.

Оценка на туморния отговор

Оценката на туморния отговор включва:

• дигитално ректално изследване на 11, 18 и 26-а сед-
мици 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 опти-
малният 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 пре-
поръчва само след хистологична верификация на 26-
та седмица след лечението;

• при постигане на пълен патологичен отговор паци-
ентът остава на активно наблюдение.

Проследяване

Няма проспективни данни относно оптималния ре-
жим на проследяване. NCCN предлага: (DRE) рек-
тално 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 годи-
ни, като съмнителните лезии подлежат на биопсия. За 
T3-T4 или положителни ингвинални лимфни възли 
при поставяне на диагноза трябва да се обмисли из-
следване на гръден кош/корем/таз годишно за 3 годи-
ни. След 3-та година нивото на рецидивите намалява, 
затова образни изследвания след този период не се 
препоръчват.

Прогноза

За хистологията на плоскоклетъчен карцином 5-го-
дишната 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 кар-
цином, 5-годишната преживяемостта е както след-
ва: 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  кар-
цином

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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КАРЦИНОМ НА БЪБРЕКА
 
К. НЕЙКОВ, В. ПЪРВАНОВА, 
А. ДУДОВ, Г. КУРТЕВА, 
И. ТРИФОНОВА, 
А. ГЕРАСИМОВ, К. ГЕНОВА, 
Р. ПЕТКОВ, Д. КАЦАРОВ, 
С. ЛАЛОВА

  Бъбречноклетъчен карцином 

Карциномът на бъбрека е термин, който включва раз-
нообразни ракови заболявания, възникващи в бъбре-
ците, и включва няколко хистологично, биологично 
и клинично различни единици. Бъбречноклетъчният 
карцином представлява около 90% от злокачествените 
заболявания с произход от бъбрека и неговите струк-
тури. Хирургичната резекция за локализирано забо-
ляване и имунотерапия за метастатично заболяване 
са основите на терапията за карцинома на бъбречните 
клетки. Последният напредък в разбирането за моле-
кулните механизми, лежащи в основата на отделните 
подвидове на заболяването, води до по-нови, по-ефек-
тивни, целенасочени подходи за контрол на метаста-
тичния 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 бъ-
бречното легенче са диагностицирани в САЩ през 
2012 г., което води до повече от 13 000 смъртни слу-
чая.

• Честотата при мъжете е по-висока, като съотноше-
нието 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% го-
дишно при жените, до голяма степен поради уве-
личаването на диагностицирането на болестта в 
ранен стадий. Смъртността е намаляла през същия 
период с 0,4% годишно при мъжете и 0,6% при же-
ните.

• До голяма степен това е заболяване на зрялата въз-
раст, 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 отчете-
ни 718 нови случая на карцином на бъбрека за 2017 
година и 52 случая на злокачествено заболяване, 
произхождащо от бъбречното легенче. Най-голя-
ма 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 чес-
тота сред злокачествените заболявания в страната. 
Стандартизираната заболяемост показва тенден-
ция към нарастване с течение на времето, като се 
е увеличила повече от двукратно през последните 
40 години. 

ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ

Ненаследствени рискови фактори:

• Тютюнопушене. До една трета от случаите при мъ-
жете и една четвърт от случаите при жените могат 
да бъдат свързани с тютюнопушенето.

• Хипертония.

• Професионално излагане на трихлоретилен, кад-
мий, 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 малцин-
ство от пациенти с карцином, индивидите, засегнати 
от тези наследствени заболявания, имат предразполо-
жение за развитие на рак на бъбреците, който често 
е двустранен и  многоогнищен. Системната оценка на 
рисковите семейства спомага за изясняване на молеку-
лярните 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 семей-
ство, 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 насле-
дява в автозомно-доминантно.

• Засегнатите индивиди имат склонност да разви-
ват различни тумори, включително двустранни, 
многоогнищни бъбречни тумори (светлоклетъчен 
карцином), панкреатични невроендокринни тумо-
ри, бъбречни и панкреатични кисти, хемангиобла-
стоми на централната нервна система, ретинални 
ангиоми, феохромоцитоми, тумори на ендолим-
фатичния сак и епидименни/широко сухожилни 
цистааденоми.

• Анализът на генетичната връзка води до иденти-
фицирането 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 засегна-
тия(те) орган(и).

Наследствен папиларен бъбречноклетъчен карци-
ном

• Засегнатите лица имат двустранни, многоогнищ-
ни папиларни карциноми от тип 1. Няма известни 
екстраренални прояви на това заболяване.

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

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

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

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

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

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

Наследствена лейомиоматоза и карцином на бъб-
речните клетки (HLRCC)

• Засегнатите индивиди от наследствена лейомиома-

тоза и карцином на бъбречните клетки (HLRCC) 
имат предразположение към развиване на множе-
ство кожни и маточни лейомиоми, както и папила-
рен 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. Отличи-
телният 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 ли-
ния в гена за ензима от цикъла на Кребс – фума-
рат хидратаза (FH), намиращ се на хромозома 1. 
Загубата на FH и придружаващата я промяна във 
функцията на цикъла на Кребс водят до метаболи-
тен преход, характеризиращ се със зависимост от 
аеробна гликолиза за клетъчни енергийни нужди 
(ефект на Warburg). Други критични клетъчни съ-
бития, свързани със загубата на FH, включват не-
регулирана експресия на HIF1-α и регулиране чрез 
намаляване на AMPK, ключов клетъчен енергиен 
сензор.

Сукцинатна дехидрогеназа и карцином на бъбреч-
ните клетки

• Сукцинат дехидрогеназата е мултиелементен ми-
тохондриален ензимен комплекс, който катализира 
превръщането на сукцинат във фумарат в цикъла 
на Кребс.

• Мутации в зародишната линия на гените, кодира-
щи SDHB, SDHC и SDHD, са идентифицирани при 
пациенти с наследствени форми на рак на бъбре-
ците. Пациенти с мутации на зародишна линия на 
SDHB също са изложени на риск от развитие на фе-
охромцитома и параганглиоми.

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

Други гени, асоциирани с наследствен рак на бъбре-
ците

• 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 бъ-
бречните тумори, развили се в резултат на TSC 
мутации, са доброкачествени (ангиомиолипоми) и 
са описани и светлоклетъчни, папиларни и други 
подвидове на карцинома.
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 ПАТОЛОГИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ. МОЛЕКУЛ-
НИ МЕХАНИЗМИ

Въз основа на хистопатологичните свойства, бъбреч-
ноклетъчният карцином се разделя на няколко под-
типа. 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 карци-
номи. Това дава възможност за разработването на те-
рапевтични 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 заболя-
вания на бъбреците.Състои се предимно от клетки 
с чиста цитоплазма. Мутациите на зародишната 
линия на VHL гена са отличителен белег на синд-
рома 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 хи-
перметилиране. Липсата на функционално активен 
VHL протеин има няколко последствия, най-добре 
разбран от които е натрупването на група от тран-
скрипционни фактори, наречени индуцируеми от 
хипоксия фактори (HIF). Повишеният вътреклетъ-
чен HIF води до транскрипционно повишаване на 
регулацията на няколко проангиогенни фактора на 
растежа и преживяемостта като васкуларен ендо-
телен 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 компонен-
та от този път са целеви обект за нови терапевтич-
ни средства.

• Папиларен карцином. Дели се на тип 1 и тип 2 въз 
основа на морфологичния вид. Представлява при-
близително 10% до 15% от всички ракови заболява-
ния на бъбреците.

– Папиларен карцином тип 1: МЕТ е рецептор на 
клетъчната повърхност, нормално активиран при 
свързване на неговия лиганд хепатоцитен расте-
жен 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 акти-
вен) са отговорни за двустранни, мултифокални, 
папиларни бъбречни тумори от тип 1, наблю-
давани 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 карци-
ном. Дублирането на хромозома 7, където се на-
мират гени за MET и HGF, се наблюдава по-често 
при спорадични папиларни тумори (приблизи-
телно 70% в една серия) и може да представлява 
алтернативен механизъм за активиране на пътя 

на HGF/MЕТ. Агенти, насочени към MET пътя, 
понастоящем се оценяват при пациенти с папи-
ларен карцином.

– Папиларен карцином тип 2: Включва тумори с 
папиларна архитектура, но с признаци, несъв-
местими с папиларни тумори тип 1. Пациентите с 
HLRCC са изложени на риск от развитие на бъб-
речни тумори, които понякога се описват като па-
пиларен карцином тип 2. Основният молекулен 
дефект в свързаните с HLRCC тумори е инакти-
вирането 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 тран-
скрипционно активиране на неговите прицелни 
гени (VEGF, PDGF, TGF-a и т.н.). Въпреки че не е 
описан никакъв спорадичен партньор за този ту-
мор, се предполага, че някои спорадични тумори 
тип 2 могат да бъдат свързани с нарушена актив-
ност на цикъла на Кребс.

• Хромофобен карцином. Представлява приблизи-
телно 5% от всички злокачествени бъбречни нео-
плазми. Характеризира се хистологично чрез нали-
чието на листове клетки с бледа или еозинофилна 
гранулирана цитоплазма. Изследват се точните 
биохимични аберации, лежащи в основата на хро-
мофобния карцином, но въпреки това пациентите 
с BHD често имат хромофобни тумори на бъбре-
ците.

• Генът за BHD (фоликулин) изглежда взаимодейст-
ва с пътищата на mTOR и AMPK, които могат да 
бъдат важни за хромофобните тумори и потенци-
ално други хистологични карциномни подвидове, 
наблюдавани при BHD.

• Карцином на събирателните каналчета. Рядък вид 
(< 1%), за който се смята, че произхожда от съби-
рателната система. Медуларният карцином, който 
има някои признаци, предполагащи карцином на 
събирателните каналчета, се характеризира с агре-
сивен 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 предста-
вляват локализирана или дифузна саркоматоидна 
диференциация на един от подтиповете на бъбреч-
ноклетъчния карцином. Обикновено се свързват с 
лоша прогноза.

• Транслокационните карциноми са така наречени 
поради наличието на характерни транслокации 
в тези тумори, включващи членове на микрофта-
лмовия транскрипционен фактор/транскрипцио-
нен 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 клинич-
но поведение със склонност към ранна метастаза.
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КЛИНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

• Много бъбречни тумори се намират случайно по 
време на преглед.

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

• Първоначалното представяне може да бъде пара-
неопластичен синдром или лабораторна анома-
лия, включително повишена скорост на утаяване 
на еритроцитите, загуба на тегло/кахексия, хи-
пертония от повишен ренин, анемия, хиперкал-
циемия (освобождаване на вещество, подобно на 
PTH), повишена алкална фосфатаза, полицитемия 
(повишен еритропоетин) и синдром на Стофер 
(Stauff er) (обратима, неметастатична чернодроб-
на дисфункция, която обикновено се решава, след 
като първичният тумор е отстранен).

• Приблизително 50% от пациентите с карцином на 
бъбречните клетки са с локализирано заболяване, 

25% с локално напреднало заболяване и 25% до 
30% с метастазирало заболяване.

• Често срещаните места на метастазирало разпрос-
транение са: бели дробове (70% до 75%), лимфни 
възли (30% до 40%), кости (20% до 25%), черен дроб 
(20% до 25%) и ЦНС. 

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА

• Първоначалната диагностична обработка на паци-
ент с бъбречен тумор включват анамнеза и физиче-
ски преглед, пълна кръвна картина с диференциал-
но броене, пълен биохимичен панел.

• КТ сканирането на корема и таза, с и без контраст, 
е стандарт за оценка на бъбречните тумори и ре-
гионалните 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 наход-
ка от КТ, а след последната актуализация – и след 
МРТ) спомага за предикция на малигнения риск на 
изследваната формация и, съответно, последващия 
подход към нея.

Таблица 1. Класификация по Босняк
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• 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 пре-
диктивна стойност 100%, което я превръща в предпочитания метод за изследване на ренални кистични фор-
мации.

• 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 асимпто-
матични пациенти с метастазно заболяване.

СТАДИРАНЕ

Най-широко използваната система за определяне на стадия на бъбречноклетъчния карцином е TNM класифика-
цията 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 бъ-
брека. 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 моле-
кулярни.

• 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, ту-
морна 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, ане-
мия, тромбоцитен брой, брой неутрофили, лимфоцити, CRP, албумин и редица произхождащи от тях отно-
сителни 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 изгражда-
нето 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-



293

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, предшества-
ща 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 химиотерапев-
тични 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 стратификация-
та 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 имунни-
те чекпойнт инхибитори при карцином на бъбрека и 
може да се превърне в предпочитан модел в клинич-
ната практика.

• Като цяло, няма обобщителни данни, които да доказ-
ват превъзходство на един прогностичен модел над 
друг, както при локализирано, така и при метастатич-
но заболяване.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАН БЪБРЕЧНОКЛЕТЪ-
ЧЕН КАРЦИНОМ

Хирургия

• При пациенти с локализиран карцином в ранен ста-
дий, хирургичната резекция често е лечебна; за малки 
бъбречни маси (< 4 см) се извършва частична нефрек-
томия/операция, запазваща нефрона, като обикнове-
но се използва открит, лапароскопски или роботизи-
ран подход.

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

• Активното наблюдение на малките бъбречни тумори 
е също алтернативен вариант при подбрани пациен-
ти, включително възрастните хора и тези със значи-
телни 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 ту-
мори. Проучванията обаче показват повишен риск от 
локален рецидив в сравнение с хирургичната интер-
венция.

Адювантна терапия

Въпреки че редица агенти като цитокини и ваксини са 
оценени в адювантна среда, никой не е доказал ефектив-
ността си за намаляване на риска от рецидив или подо-
бряване на дългосрочния резултат. Текущите адювантни 
проучвания оценяват ролята на таргетните терапевтични 
агенти като сунитиниб, пазопаниб, еверолимус и сорафе-
ниб при пациенти с високорисково заболяване след ре-
зекция на първичния тумор.

ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАЗИРАЛ БЪБРЕЧНОКЛЕТЪ-
ЧЕН КАРЦИНОМ

Хирургия

• При избрани пациенти с изолирани метастази хирур-
гичната резекция може да осигури удължени периоди 
без заболяване. При ретроспективни анализи, използ-
ващи този подход, са докладвани 5-годишни процен-
ти на оцеляване от 30% до 50%.

• Циторедуктивната нефректомия, предхождаща сис-
темната цитокинова терапия, е била предмет на ня-
колко проучвания. Най-малко две рандомизирани 
проучвания във фаза 3 са показали предимство в пре-
живяемостта на пациенти, получаващи интерферон 
алфа (IFN-α) след нефректомия, в сравнение с паци-
ентите, 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. Ци-
торедуктивната нефректомия преди лечение с анти-
ангиогенна таргетна терапия понастоящем се оценява 
в рандомизирани проучвания фаза 3.

• Циторедуктивната нефректомия може да бъде извър-
шена за контрол на хематурия и болка, свързана с бъ-
бречноклетъчния карцином.

Системна терапия

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

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

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

• Понастоящем няма стандартни лечения за несветло-
клетъчни варианти.
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Таблица 5. Химиотерапевтични режими

ИНХИБИТОРИ НА VEGF-СИГНАЛНИЯ ПЪТ

Регулирането чрез повишаване на проангиогенни 
фактори като VEGF и PDGF е важна последица от де-
активирането на VHL и осигурява основата за ефикас-
ността на анти-VEGF агентите при бъбречноклетъч-
ния карцином. Няколко агенти, насочени към пътя на 
VEGF, са одобрени за лечение на метастатичния бъб-
речноклетъчен карцином.

ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА

Sunitinib

• Перорален тирозин-киназен инхибитор с мощна 
антитуморна и антиангиогенна активност. Ме-
ханизмът 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 пациен-
ти със светлоклетъчен карцином, които преди това 
не са лекувани, показват значително по-висока чес-
тота на отговор (47% спрямо 12%), подобрена пре-

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

• 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. Поно-
симостта към двата режима също е доказано съ-
поставима. Поради несигнификантното, но число-
во предимство на по-високата доза на медикамента 
по отношение на общата преживяемост, той е пре-
поръчван за използване при добра поносимост от 
страна на пациента.

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

Pazopanib

• Орален инхибитор на ангиогенезата, който е насо-
чен 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 те-
рапия, сравняващо пазопаниб срещу плацебо, PFS 
е повишена в групата с пазопаниб (9,2 месеца) в 
сравнение с плацебо групата (4,2 месеца). При суб-
груповите анализи подобрението в PFS е наблюда-
вано както при нелекувани пациенти, така и при 
такива с предишна цитокинова терапия.

• Нонинфериорното проучване COMPARZ, сравня-
ващо 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 пациен-
тите е оценено като по-високо с pazopanib. Проуч-
ването PISCES демонстрира предпочитанието на 
пациентите към лечение с pazopanib пред това със 
sunitinib поради симптоматичната токсичност.

• Нежеланите реакции включват диария, хиперто-
ния, 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 чернодробна-
та функция.

Sorafenib

• Перорален тирозин-киназен инхибитор с актив-
ност срещу c-Raf, VEGFR-2 и PDGFR.

• Рандомизирано проучване във фаза 2 показва зна-
чително подобрение на PFS спрямо плацебо (сред-
но 24 спрямо 6 седмици) при пациенти с резистен-
тен на цитокин метастазирал бъбречноклетъчен 
карцином. Тази констатация е потвърдена в р андо-
мизирано 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 метаста-
тични, нетретирани светлоклетъчни карциноми не 
е показало предимство на лекарството пред IFN-α.

• Прилага се в доза от 400 mg два пъти дневно. Не-
желаните 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.

Аxitinib

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

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 стан-
дартната доза сорафениб след първа линия лечение 
със сунитиниб, бевацизумаб плюс IFN-α, темсиро-
лимус или цитокин. Честотата на PFS е 6,7 месеца 
при пациенти на лечение с axitinib, спрямо 4,7 ме-
сеца при пациенти на лечение със sorafenib. При 
субгрупов анализ средната PFS е сигнификантно 
подобрена спрямо групата на sorafenib, независи-
мо от предишното лечение, въпреки че разликата е 
по-изразена при пациенти, които са получили пре-
дишна цитокинова терапия.

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

• Свързаната с лечението хипертония е предложе-
на като клинично оценяван фармакодинамичен 
маркер при пациенти, приемащи акситиниб, как-
то 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 инхиби-
ране на VEGF пътя.

Cabozantinib

• Орален тирозин-киназен инфибитор, насочен сре-
щу 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-голя-
мо увеличение на PFS спрямо everolimus и по-дълга 
OS. Странични реакции от степен 3 и 4 са наблюда-
вани при 74% от пациентите, получили лечение с 
Cabozantinib, и са били менажирани с дозова реду-
кция, 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. Проучване-
то доказва предимството на cabozantinib спрямо 
sunitinib по отношение на обективния отговор и 
PFS, но не и по отношение на OS.

Lenvatinib

• Орален мултитаргетен тирозин-киназен инхиби-
тор, 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 спря-
мо Lenvatinib или самостоятелно приложение на 
everolimus.
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МОНОКЛOНАЛНИ АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЦИРКУЛИ-
РАЩИЯ VEGF

Bevacizumab

• Хуманизирано моноклонално антитяло срещу 
VEGF-A, одобрено за лечение на напреднал бъб-
речноклетъчен 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 паци-
енти с резистентност към цитокини, показва пре-
димство на PFS в полза на рамото от 10 mg/kg (4,8 
спрямо 2,5 месеца).

• Две многоцентрови рандомизирани проучва-
ния от фаза 3 с подобни проекти на проучвания-
та, 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 про-
учвания.

• Нежеланите реакции включват хипертония, главо-
болие, кървене от носа, главоболиe и протеинурия, 
а в някои случаи и перфорация на стомашно-чрев-
ния тракт и затруднено заздравяване на рани.

ИНХИБИТОРИ НА ПЪТЯ НА MTOR

mTOR инхибиторите temsirolimus и everolimus са ана-
лози 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 високори-
сков метастатичен карцином (дефиниран като на-
личие на три или повече лоши прогностични кри-
терия). Всички хистологични подвидове на карци-
номи 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 седмич-
но) или IFN-α самостоятелно (18 млн. IU три пъти 
седмично, според поносимостта). Тemsirolimus 
като монотерапия е свързан със значително удъл-
жена преживяемост без заболяване и OS в сравне-
ние с IFN-α самостоятелно (средно OS 10,9 спря-
мо 7,3 месеца). Експлораторен субгрупов анализ 
предполага, че както пациентите със светлоклетъ-
чен карцином, така и тези с несветлоклетъчен кар-
цином имат полза от temsirolimus. Комбинираното 
рамо temsirolimus/IFN-α има по-висока преживяе-

мост без заболяване, в сравнение с IFN-α самостоя-
телно, но няма разлика в OS между двете групи.

• Най-честите нежелани реакции включват обрив, 
умора, мукозит, хипергликемия, хиперхолестеро-
лемия и интерстициален пневмонит. Аналозите 
на рапамицин също са свързани с риск от имуно-
супресия.

• Temsirolimus е опция за първа линия на лечение за 
пациенти с лоша прогноза на RCC.

Everolimus

• Аналог на рапамицина с орален прием.

• В рандомизирано проучване от фаза 3 при ме-
тастатични пациенти с бъбречноклетъчен карци-
ном, прогресирали след VEGF-таргетна терапия, 
everolimus подобрява преживяемостта без заболя-
ване в сравнение с плацебо (4 спрямо 1,9 месеца).

• Страничните ефекти са подобни на тези на 
temsirolimus.

• Temsirolimus и everolimus са възможности за лече-
ние при пациенти, които са имали ефект при прием 
на сунитиниб или други антагонисти на VEGF.

ЦИТОКИНИ

До появата на терапия, насочена към VEGF, цитоки-
ните са били основна терапевтична възможност за 
метастатични бъбречноклетъчни карциноми. Високи-
те дози IL-2 и IFN-α са най-проучените агенти в този 
клас.

 IL-2

От началото на 80-те години многобройни проучва-
ния са демонстрирали ефикасността на IL-2 при паци-
енти 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 проучва-
ния не е демонстрирано предимство за преживяе-
мостта. Въпреки това, повечето цялостни отговори 
са трайни, с много малко рецидиви при продължи-
телно 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 кар-
цином 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 недоста-
тъчност и др.), при които смъртността е 1% до 5%. 
По-нататъшният опит с IL-2, обаче, води до по-ус-
пешно лечение на страничните ефекти.

• IL-2 е оценен в комбинация с различни други тера-
пии, 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 допъл-
нителна 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 показ-
ват, че ниската доза IL-2 води до по-слаб отговор и, 
което е по-важно, спад в трайния отговор.

• Въпреки наличието на по-нови, по-добре поноси-
ми, VEGF тагретиращи агенти, високите дози IL-2 
остават опция за първа линия на лечение при из-
брани пациенти с метастатичен бъбречноклетъчен 
карцином.

IFN-α

• Общата честота на повлияване при нелекувани 
преди това пациенти с бъбречноклетъчен карци-
ном, при лечение с рекомбинантен IFN-α, е при-
близително 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 ряд-
ко трайно пълно повлияване.

• Честите нежелани реакции включват: гастроинтес-
тинална токсичност, повишени чернодробни тран-
саминази и костнoмозъчна супресия.

• Няколко проучвания, оценяващи комбинираните 
IL-2 и IFN-α, не са показали полза за преживяе-
мостта спрямо монотерапията с цитокини.

• Самостоятелният IFN-α вече не се предпочита по-
ради свързаната с него токсичност и наличието на 
по-ефективни агенти.

ИМУНОТЕРАПИЯ

PD-1/PD-1 L ИНХИБИТОРИ

• Смята се, че активирането на инхибиторни Т-кле-
тъчни рецептори, като рецепторът за програмира-
на клетъчна смърт-1 (PD-1), играе главна роля в 
медиирането на резистентността на някои тумори.

• Имунната чекпойнт блокада с моноклинални анти-
тела таргетира и блокира инхибиторния рецептор 
PD-1 или цитотоксичния, асоцииран с Т-лимфо-

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 лече-
ние в клинични проучвания. CheckMate 025 срав-
нява приложението на nivolumab и evrolimus след 
една или две линии VEGF таргетна терапия при па-
циенти с ccRCC и доказва по-дългата, с по-високо 
качество на живот и по-благоприятен токсиколо-
гичен профил в рамото с nivolumab. Не се устано-
вява съществена разлика по отношение на PFS при 
имунотерапията, за разлика от общата преживяе-
мост. Към момента PD-L1 маркерите не се използ-
ват като биомаркери за селекция на пациенти при 
избор за лечение с чекпойнт инхибитори при RCC. 

• Монотерапия с чекпойнт инхибитори на пър-
ва 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. Комби-
нацията nivolumab + ipilimumab демонстрира пре-
възходство спрямо sunitinib по отношение на OS 
в клинично проучване CheckMate 214, като също 
така се отчита по-висок процент на обективен от-
говор, пълен отговор и по-голяма продължител-
ност 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 отче-
тена независимо от IMDC рисковия статус и PD-L1 
статуса.

• Проучване CheckMate 9ER демонстрира превъз-
ходство на комбинацията nivolumab+cabosantinib 
спрямо sunitinib на първа линия при пациенти със 
ccRCC.

• Други доказани ефективни комбинации с чекпой-
нт инхибитори с подобрени резултати, спря-
мо лечение със sunitinib на първа линия, са 
Lenvatinib+everolimus (CLEAR) и avelumab+axitinib 
(JAVELIN).

• При пациенти, отключили имунообусловени стра-
нични реакции на комбинация от TKI и чекпойнт 
инхибитор, следва да продължат лечението си с 
TKI след като нежеланата реакция бъде овладяна.
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На табл. 6. са представени препоръчителните режими на лечение на ccRCC на първа линия за метастатично за-
боляване.

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 на-
преднал бъбречноклетъчен карцином с несветло-
клетъчна 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 бъбреч-
ноклетъчен карцином във фаза 3 показва, че паци-
ентите с карцином с неблагоприятни клинични по-
казатели и неблагоприятни рискове имат по-добри 
резултати при лечение с темзиролимус в сравнение 
с IFN-α.

• В голямо проучване от фаза 2, преднитин – нов ин-
хибитор 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, носе-
щи мутации в MET (общ процент на отговор 50%), 
въпреки че пациентите без тази алтерация също 
демонстрират повлияване до известна степен.

• Комбинациите Bevacizumab+Atezolizumab, ipili-
mumab+nivolumab, axitinib+pembrolisimab и ave-
lumab+axitinib се препоръчват за лечение на бъб-
речни карциноми със саркоматоидни характерис-
тики пред монотерапията с VEGF-таргетни агенти. 
Тези опции на лечение демонстрират впечатлява-
щи резултати по отношение на OS при сравнение 
със sunitinib и превъзхождат VEGF-таргетираната 
терапия.

• Медуларните карциноми и тези на събирателни-
те каналчета са силно резистентни към системна 
терапия. Към момента не съществува силна пре-
поръка за конкретен тип системно лечение, който 
може да бъде приложен при тях.

• По-доброто разбиране на молекулните промени, 
предизвикващи отделни подвидове на несветло-
клетъчни тумори, вероятно ще доведе до разра-
ботването на стратегии за лечение, базирани на 
механизми за всеки хистологичен/молекулярен 
вариант.
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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 изключе-
ние 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), на-
личие 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 фак-
тори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Стадий Възможност за 
хирургично лечение

Допълнителни Хистологичен подтип

Стадий по 
Fuhrman (само при 

светлоклетъчен БКК)

Symptom score

Наличие на некрози

Пърформанс статус

Вродени заболявания

Лимфна дисекция

Метастазектомия

Отстраняване на 
надбъбречната жлеза

Имунотерапия/
таргетна терапия

Нови и обещаващи 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 бо-
лни, 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 проследява-
ни 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 заболя-
ване време при двете групи болни, съответно 37,9%/29,5% и 35,5%/31,3%. Повишена честота на рецидивите уста-
новяват 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 лъ-
четерапия 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 реци-
диви 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 ло-
калния контрол при болните в стадий T3N0M0 и пре-
поръчват при възможност оперативният цикатрикс да 
се включва в облъчвания обем. 

Провеждането на рандомизирано проспективно проу-
ване при тази локализация е изключително трудно по-
ради факта, че това е рядко заболяване. Kjaer и съавто-
ри публикуват такова, което проследява 32 пациенти, 
облъчени следоперативно с дневна доза 2,5 Gy до общо 
55 Gy, и 33 болни без адювантно лъчелечение. Прежи-
вяемостта в групата с облъчване е значимо по-лоша, 
но тук се коментира и факта, че при лъчелечението не 
е използвано конвенционално фракциониране и бо-
лните са с изразени ранна и късна токсичност поради 
високата обща доза. Наши ретроспективени резултати 
са съобщени на IX Научна конференция на тема: „Но-
вости в онкологията – III част. Диагностика и лечение 
на рецидивиращите и метастазирали тумори“ 24.05-
26.05.2019 г. в Слънчев бряг. Анализирани са 9258 па-
циенти, лекувани по повод ренален карцином в Бълга-
рия за периода 1993-2016 г. При 930 от тях (10%) е про-
ведено 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 следопе-
ративно 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 ми-
шенен 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 бо-
лни.

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 местопо-
ложението на тумора вследствие на дишането. Плани-
раният мишенен обем (PTV) включва ITV с осигури-
телна зона от 3-5 мм (фиг. 2.). Предписват се дози от 30 
Gy до 45 Gy в 3 до 5 фракции в зависимост от разполо-
жението на съседните критични органи и вероятност-
та 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 здра-
ви тъкани и органи – тънки черва, стомах, гръбначен мозък, гръдна стена и контралатерален бъбрек. Допустими-
те 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 прием-
лива токсичност (III степен при 3,8%) без да се прави оценка на общата преживяемост. В други две големи прос-
пективни 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 кон-
трол 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 ста-
билно общо състояние на болните се провежда интра- или екстракраниална радиохирургия. Радиохирургията на 
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белодробни, мозъчни, чернодробни и костни метаста-
зи или при метастази в лимфни възли на селектирана 
група болни (добро общо състояние, солитарна ме-
тастаза или олигометастази, метастази в един орган, 
белодробни метастази до 4 см, свободен от болест пе-
риод над 2 години и липса на прогресия след прове-
дено 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 ком-
бинира с развитието на преходноклетъчен карцином 
с друга локализация – най-често на пикочния мехур. 
Мултифокалност се установява при 30% от пациенти-
те. 

Оперативното лечение е водещ лечебен метод при 
този вид карциноми. При болните с локално авансира-
ло заболяване (Т3-Т4 тумори) самостоятелното опера-
тивно лечение води до 5-годишна обща преживяемост 
при 0-34% от болните. Честотата на локалните реци-
диви достига до 30-50% и е главната причина за смърт 
при тези болни. 

При туморите на бъбречното легенче и уретера лъче-
лечението най-често е следоперативно. То подобрява 
локалния контрол и общата преживяемост спрямо 
самостоятелното оперативно лечение. Показанията 
за следоперативна лъчетерапия не са ясно определе-
ни. Препоръчва се при високорискови групи болни 
– с близка или положителна резекционна линия, Т3-
Т4 тумори и N+. Клиничният мишенен обем (CTV) 
включва съответната ренална фоса, заедно с ипсилате-
ралния уретер, целия пикочен мехур и регионалните 
лимфни възли (паракавални и парааортални). Плани-
раният мишенен обем представлява CTV с осигури-
телна 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 тумо-
рен обем с цел максимално предпазване на съседните 
здрави тъкани и органи от увреждане се предпочита 
лъчелечение с протони.
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Анатомия

Пикочният мехур е екстраперитонеален орган, чиято 
основна роля е да приема и изхвърля урината с помо-
щта на гладко набраздената си мускулатура. Лежи зад 
симфизата и е разположен в таза. На купола на пикоч-
ния 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 сте-
ната 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 ме-
хурната шийка. Тя функционира като вътрешен, нево-
леви сфинктерен механизъм. При мъжа семенните ме-
хурчета, дуктус деференс, уретерите и двата уретера са 
разположени откъм задната част на пикочния мехур. 
Пред пикочния мехур и зад симфизната кост се офор-
мя Ретциевото пространство, изпълнено с множество 
венозни кръвоносни съдове и съдържащо също така 
двата пубопростатни лигамента. Задната повърхност 
на пикочния мехур е покрита от париеталния перито-
неум, 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 влага-
лището.

Съдовата мрежа на пикочния мехур е съставена от 
артерии и вени, които са разклонения на вътрешната 
илиачна артерия – горна, средна и долна везикална ар-
терии, които влизат в състава на латералния и заден 
съдов педикул на мехура. Артериални разклонения 

има и от обтураторната и долната глутеална артерия 
при мъжете и утеринната и влагалищна артерия при 
жените. Венозният отток на пикочния мехур обикно-
вено 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 лимф-
ни възли. След осъществяване на този лимфен дренаж 
могат да се наблюдават и разклонения към пресакрал-
ните, паракавалните, интераортокавалните и парааор-
талните 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 пикоч-
ния мехур. Най-често поразените части на пикочния 
мехур от този процес са страничните стени и триго-
нума. Дребноклетъчните карциноми на уринарната 
система се развиват в пикочния мехур и най-често в 
областта на купола и латералните стени на пикочния 
мехур.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

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 Съедине-
ните щати, а повече от 385 000 човека са диагностици-
рани с инцидентен рак на пикочния мехур годишно по 
света. Има съотношение мъже/жени от 3:1, с най-ви-
сока честота на появяване през седмото десетилетие 
от живота, което прави рака на пикочния мехур чет-
въртия 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 пикоч-
ния мехур, като пушачите имат два пъти повече 
риск от развитие на рак на пикочния мехур в срав-
нение с непушачите. Съществува връзка между 
продължителността и количеството тютюнопуше-
не и развитието на рак на пикочния мехур.

• Излагане на работното място: Излагането на хи-
мични канцерогени в работна среда е свързано с 
повишен риск от рак на пикочния мехур. Работни-
ците, изложени на ариламини в бояджийската, ка-
учуковата и кожената промишленост, са изложени 
на повишен риск.

• Аналгетици. Злоупотребата с аналгетици, по-спе-
циално фенацетин, е свързана с повишен риск.

• Рискове, свързани с лечението. Предшестващото 
лечение с тазово облъчване и циклофосфамид по-
вишава 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. Инди-
видите с постоянен източник на възпаление (т.е. 
пациент с увреда в гръбначния мозък с постоянен 
катетър) имат по-висока честота на рак на пикоч-
ния мехур, особено SCC, в сравнение с общата по-
пулация. Прогресивно възпаление на бъбречния 
паренхим се наблюдава и при пациенти с балкан-
ска нефропатия, предразполагаща пациентите към 
нискостадийни ракови заболявания на горните 
пикочни пътища.

• Наследствен неполипозисен колоректален рак 
(HNPCC) или синдром на Линч, автозомна доми-
нантна герминативна мутация в несъответстващи 
гени, предимно MSH2, вместо в MSH1, увеличава 
риска от уротелиален карцином на уретера и бъ-
бреците. Хората с HNPCC развиват тумори на гор-
ните пикочни пътища в по-млада възраст с почти 
равно полово съотношение в сравнение с общата 
популация.

• Тиазолидиндионите, като пиоглитазон и розиг-
литазон, 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 пиогли-
тазон (Actos) в рамките на повече от 1 година може 
да бъде свързана с повишен риск от рак на пикоч-
ния мехур.

• Питейна вода, замърсена с арсен. Епидемиологич-
ните проучвания предоставят солидни доказател-
ства в полза на канцерогенния риск от поглъщане 
на арсен и неговата връзка с рака на пикочния ме-
хур.

• Аристолохиновата киселина, която може да се от-
крие в китайски билкови лекарства като Fangchi, 
е свързана с уротелиален карцином и особено ту-
мори 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. Уротелиал-
ните карциномни тумори на горния тракт, включи-
телно бъбречния таз, уретера и уретрата, са по-ред-
ки и представляват 5% до 10% от всички уротели-
ални 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% адено-
карциноми и почти 1% дребноклетъчни тумори. 
Уротелиалните тумори често представляват смес 

от разнообразни хистологии, които включват уро-
телиален карцином и сквамозни, саркоматоидни, 
аденокарциномни и/или вложени микропапилар-
ни 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 за-
боляване и рецидив, независимо дали става дума 
за самостоятелно или в комбинация с тумори на 
пикочния мехур, които не инфилтрират мускула-
турата.

• Пациентите с уротелиални тумори на горния тракт 
имат 20-40% честота на синхронен или метахро-
ничен 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 ме-
хур.

• Пациентите с инвазивно заболяване могат да имат 
болка поради обструкция на уретера.

• Симптоми на състоянието като загуба на тегло, ко-
ремна болка или костна болка може да се наблюда-
ват при пациенти с напреднало заболяване. 

СКРИНИНГ

Хематурията е най-често срещащият симптом при 
пациенти с карцином на пикочния мехур. Проуч-
ванията, оценяващи ролята на скрининга за рак на 
пикочния мехур, са изследвали ползата от конвенцио-
налното тестване с Hemastix®. Въпреки това, тъй като 
хематурията сама по себе си не е специфична, паци-
ентите, които са положителни за хематурия, трябва 
да преминат допълнителни тестове, за да се определи 
нейната етиология. Използвани са и други неинвазив-
ни 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 съмне-
ние за рак на пикочния мехур трябва да започне с 
цистоскопия в кабинета и цитология на урината.

• Ако се открие тумор на пикочния мехур, пациен-
тът трябва да премине трансуретрална резекция на 
тумора на пикочния мехур (TURBT) за пълно пър-
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вично определяне на туморен стадий. Резекцията 
на тумора на пикочния мехур трябва да включва 
мускул в материала, за да се оцени напълно дълбо-
чината на инвазията на тумора. TURBT се провеж-
да 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 преце-
нява за инвазия в съседни органи, екстравезикално 
разширение и разширение на коремната или тазо-
ва част на страничната стена.

• Горните участъци трябва също да бъдат оценени с 
урография, с компютърна томография (КТ), уре-
тероскопия, ретроградна пиелограма, интраве-
нозна пиелография (IVP) или ЯМР урограма. При 
пациенти с положителна цитология и нормална 
цистоскопия е особено важно да се изследват на-
пълно горните участъци. Когато се открие карци-
ном in situ, може да се извършат множество случай-
ни 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 преце-
ни участието на локалните лимфни възли и отдале-
чените метастази.

•  FDG/PET КТ е все още обект на изследване, но из-
глежда е добър допълнителен (не заместител) ана-
томичен образ с КТ или ЯМР с висока разделител-
на 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 стадира-
не на рака, създават система за стадиране според 
трите добре известни категории – тумор, състоя-
ние на лимфните възли и наличие на метастази. 
Тa, T1 туморите и КИС съставляват групата на по-
върхностните карциноми на пикочния мехур. T2, 
T3, и T4 туморите са в групата на инвазивния кар-
цином на пикочния мехур.

• Уротелиалният карцином хистологично се групира 
като low grade (включващ 1-2 степен на диферен-
цираност) и high grade (предишен ниско диферен-
циран, 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.

T2a Туморът засяга повърхностния (вътрешния) мускулен слой.

T2b Туморът засяга външния слой на мускулатурата на пикочния мехур.

T3 Туморът засяга перивезикалната мастна тъкан.

T3a Микроскопично.

T3b Макроскопски (екстравезикална маса).

T4 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 новодиагностицира-
ни 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 метаста-
зи, които обикновено обхващат лимфните възли, 
белите дробове, черния дроб, костите и централна-
та нервна система. Приблизително 25% от новите 
случаи са с мускулно-инвазивен карцином.

Определяне на стадия на туморите

• Определянето на стадия на рака на пикочния ме-
хур (Таблица 1.) е най-важната независима прогно-
стична променлива за прогресията и общата пре-
живяемост (ОП).

• Ракът на пикочния мехур е класифициран като 
мускулно-неинвазивен, мускулно-инвазивен и ме-
тастазирал.

• 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 ра-
кови заболявания на пикочния мехур около 60% са 
тумори на Ta, 30% са T1 и 10% са карциноми in situ 
(CIS). Повечето мускулно-неинвазивни ракови за-
болявания на пикочния мехур се диагностицират 
в рамките на 6 до 12 месеца със същия стадий, но 
10% до 15% от пациентите могат да развият инва-
зивно или метастатично заболяване. Нискостадий-
ните (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% вероят-
ност от скрити отдалечени метастази по време на 
диагнозата.

• Мускулно-инвазивните тумори, които инфилтри-
рат в коремната или тазова странична стена и са 
фиксирани по време на EUA, се представят като 

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 мес-
та на метастазите са тазовите лимфни възли, чер-
ния 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 про-
гресия. Степенуването на класификацията на Светов-
ната здравна организация (СЗО) от 1973 г. използва 
обозначението за папилом и стадий 1, 2, 3 TCC. През 
2004 г. СЗО публикува ревизирано степенуване на кла-
сификацията, кaто добави нова категория за тумор с 
особено добра прогноза – папиларна уротелиална не-
оплазма с нисък злокачествен потенциал. Обозначе-
нията също са променени от стадий 1, 2 и 3 TCC на 
нискостадиен и високостадиен уротелиален карци-
номи. Лезиите от степен 2 сега се класифицират като 
тумори от нисък или висок стадий. Класификацията 
на Световната здравна организация през 2004 г. по-
тенциално повишава прогностичната значимост на 
категоризациите за патологично класифициране на 
мускулно-неинвазивни уротелиални тумори.   

ПРОГНОЗА

•  Основните прогностични фактори са туморен ста-
дий по време на диагностицирането и степен на ту-
морна диференциация.

• Петгодишната честота на преживяемост при паци-
ентите с мускулно-неинвазивен, мускулно-инвази-
вен и метастатичен рак на пикочния мехур е съот-
ветно 95%, 50% и 6%. Медианната ОП за мускул-
но-неинвазивен рак на пикочния мехур е 10 годи-
ни, с анамнеза, характеризираща се с повторна поя-
ва на мускулно-неинвазивен тумор или прогресия 
до мускулно-инвазивно заболяване. Мускулно-не-
инвазивните тумори се рецидивират в 60% до 70% 
от случаите, като около една трета от тях прогре-
сират до по-висок стадий или степен. Значителна 
променливост на ОП се наблюдава при пациенти 
с метастатичен уротелиален карцином, подложени 
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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 прогностич-
ния 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 прог-
ностичен модел с четири променливи за пациенти 
с метастатичен уротелиален карцином има статис-
тическа значимост при прогнозиране на ОП при 
пациенти с метастатично заболяване, в сравнение 
с предишния модел с две променливи. Прогнозни-
ят модел може да предвиди вероятностите за пре-
живяване 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 из-
рязване, диагностика и стадиране на карцинома на 
пикочния мехур. Електрокоагулацията е достатъчен 

оперативен метод при нискорискови, малки папи-
ларни тумори. Препоръките на ЕАУ за 2011 г. по от-
ношение трансуретралната резекция определя анб-
лок 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 тран-
суретрална резекция и при липса на мускулни елемен-
ти в изпратените тъканни проби. Резекцията на тумо-
ри 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 слу-
чаи 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-амино-
левулинат (Cysview) при повърхностни карциноми на 
пикочния мехур.

Този вид цистоскопия доказва повече Ta/T1 карцино-
ми, 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;

• КИС или T1 високорисков карцином с персистен-
ция, въпреки приложеното лечение;

• при съчетание на високорисков Т1 карцином и 
КИС на пикочния мехур се препоръчва ранна 
цистектомия. 

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 30-
50% при мускулно-инвазивен карцином на пикочния 
мехур и извършена цистектомия. ЕАУ препоръчва 
ранна цистектомия при пациенти с неуспех от интра-
везикалната 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 радикал-
ната цистопростатектомия, а при жени – предната ек-
зентерация.

Цистопростатектомията включва отстраняване на 
пикочния мехур, перитонеалната част, покриваща 
пикочния мехур, простатата, семенните мехурчета, 
перивезикалната тъкан, дисталните уретери и поня-
кога уретрата. Предната тазова екзентерация включва 
цистектомия, уретректомия, хистеректомия, салпин-
гооофоректомия и премахване на предната влагалищ-
на стена. И при двата пола се извършва тазова лимфна 
дисекция, включваща илиачните съдове – външни и 
вътрешни, и обтураторната ямка, както и прилежа-
щата 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 . Вре-
мето 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 метас-
тази 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 преживяе-
мостта чрез подбиране на по-подходящо и ефективно 
следоперативно лечение. Стандартната тазова лимфна 
дисекция включва проксимално бифуркацията на об-
щата илиачна артерия и вена, генитофеморалния нерв 
латерално, обтураторната ямка назад и циркумфлекс-
ната илиачна вена или възела на Клоке в дистална по-
сока. Разширената лимфна дисекция включва и пре-
сакралните 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.

Деривация на урината

Деривацията на урината след цистектомия бива кон-
тинентна 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 конти-
нентна деривация:

• множество придружаващи заболявания;

• хронична бъбречна недостатъчност;

• чернодробна недостатъчност;

• авансирало заболяване с метастази.

Инконтинентна деривация на урината

На първо място от инконтинентните деривации е опе-
рацията на Брикер или т.нар. „илеален кондюит“. При 
нея уретерите се реимплантират в проксималната част 
на тънкочревен сегмент с дължина 20-25 см, а дистал-
ният край се извежда в дясно на предната коремна сте-
на и се оформя уростома. Този вид деривация на ури-
ната се извършва в клиничната практика от 40 години 
и повече, с много добри следоперативни резултати и 
малък на брой процент усложнения.

Фигура 2.

Континентна деривация на урината

Най-често използваната кутанна континентна дерива-
ция на урината е Индиана пауч, която навлиза в хи-
рургичната практика през 1987 година. Представлява 
оформянето на уринен резервоар от детубуларизира-
но дебело черво, обикновено асцендентната му част и 
изходящ край от терминалната част на тънкото черво. 
Последният се извежда на кожата и осигурява конти-
нентност благодарение на илеоцекалната клапа. Оф-
орменият уринен резервоар се изпразва чрез катете-
ризиране по няколко пъти на ден.
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Фигура 3.

Индиана пауч е уринен резервоар, който се образува от детубуларизилан участък от възходящата част на дебе-
лото 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 противотумо-
рен антибиотик до 6-я час (максимум до 24-я час);

• при тумори Ta и T1 и умерено диференцирани се 
препоръчва една интравезикална инстилация сле-
доперативно в пикочния мехур на химиотерапев-
тик, последвана от едногодишен курс на интра-
везикална 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 цистекто-
мия 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 органосъх-
раняващо.

Препоръките на Американската урологична асоциа-
ция (АУА) за повторната трансуретрална резекция са  :

• при пациенти с непълна първа трансуретрална ре-
зекция 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 пър-
вата, като материалът за хистологично изследване 
трябва да включва и собствения мускулен слой на 
пикочния мехур.

Препоръките на АУА за интравезикалната терапия са:

• една следоперативна инстилация в пикочния ме-
хур 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 пикоч-
ния мехур;

• препоръчва се такъв при интермедиерни карцино-
ми под формата на 6 седмични инстилации с хи-
миотерапевтик или имунотерапия с БЦЖ ваксина;

• при високорискови карциноми Та, Т1G3 или КИС 
се препоръчва индукционен курс БЦЖ (6 седми-
ци);

• при пациенти с интермедиерен риск, които имат 
пълен отговор на индукционния курс интравези-
кална химиотерапия продължават с поддържащи 
инстилации;

• при пациенти, които отговарят напълно на индук-
ционен курс с БЦЖ, се препоръчва да продължат 
поддържащ курс за 12 месеца;

• при високорискови пациенти с пълен отговор на 
индукционния курс БЦЖ се препоръчва поддър-
жащ курс за 3 години.

Карцинома ин ситу

Препоръките на NCCN са  :

• трансуретрална резекция, последвана от индук-
ционен курс БЦЖ за 6 седмици и период на почив-
ка от 6 седмици;

• контролен преглед на 12 седмица и преоценка;

• ако пациентът не понася БЦЖ терапията, се препо-
ръчва ММС, въпреки че повечето пациенти могат 
да продължат с БЦЖ при намалени дози или ком-
бинация с антихолинергици;

• проследяване както при T1 и Ta високорискови ту-
мори чрез цистоскопия и уринна цитология.

Проследяване и преживяемост

Европейската асоциация по урология (EAU) препо-
ръчва периодично извършване на цистоскопия при 
пациенти с Та, Т1 и карцинома ин ситу, които са опе-
рирани 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 го-
дини, всеки 6 месеца до петата година и след това 
веднъж годишно. В нашата практика това е до 10-
тата година.

• Пациенти с междинен риск се цистоскопират на 
срокове, които или са индивидуално определени, 
или на такива между сроковете на високорискови-
те и нискорисковите.

• Веднъж годишно трябва да се извършва образно 
изследване на горните пикочни пътища (ГПП) – 
КТ или венозна урография, при високорискови ту-
мори, без да се споменава за тези, които са асимп-
томатични.

• Пациенти, със суспектни данни от цистоскопия-
та или позитивна уринна цитология, трябва да се 
цистоскопират и, съответно, биопсират под анес-
тезия. При тези пациенти е уместно да се използ-
ва, при наличност, фотодинамична диагностика с 
5-аминолевулинова киселина и дължина на светли-
ната в синия спектър по време на цистоскопия. В 
практиката на клиниката по урология е използва-
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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 из-
вършват 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.

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 интер-
вали по преценка [45]. Американската урологична асо-
циация препоръчва следната схема на наблюдение [132]:

• първата цистоскопия да се извършва между 3-4 ме-
сеца 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 паци-
ента;

• при пациенти с нискорискови карциноми и без 
симптоматика не се препоръчва образно изследва-
не на ГПП;

• за междинно рисковите карциноми и първа нега-
тивна 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 чет-
върта 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 го-
дини, 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 годи-
ни 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 използ-
ва интравезикална терапия. За високорискови ту-
мори (високостепенен Ta, CIS и високостепенен 
Т1) се препоръчва внимателно проследяване с ци-
тология 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 пре-
димно като допълнение или профилактика след 
TURBT за понижаване честотата на рецидивите и/
или прогресия на заболяването. Интравезикалната 

химиотерапия се използва при нискорискови за-
болявания (нискостепенни Та и Т1), а интравези-
калната бацило Calmette-Guerin (BCG) терапия 
се препоръчва за лечение на високорисково забо-
ляване (високостепенен Та, CIS и високостепенен 
Т1). Хи миотерапевтичните средства, използвани 
за интравезикална инстилация, включват тиоте-
па, доксорубицин, епирубицин и митомицин С. 
Данните предполагат, че в момента наличните ин-
травезикални химиотерапевтични средства са ед-
накво ефективни, но се различават по токсичност. 
Въпреки че не е установена стандартизирана до-
зировка 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 вари-
антът 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. Мито мицин С е най-често из-
ползваната 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 ре-
цидив при Ta на T1 (20% до 57%), но не показва на-
маляване на прогресията на тумора. Доказано е, че 
поддържането на BCG намалява рецидивирането, 
но няма оптималното планиране на дозата и про-
дължително време. Втора индукция на терапията 
с BCG може да се направи при 3-месечно просле-
дяване на рецидивиращи/персистиращи тумори, 
които откликват на първоначалната интравезикал-
на терапия. Не трябва да се правят повече от два 
последователни курса на индукция. Ако заболява-
нето рецидивира след две последователни BCG ин-
дукции, се препоръчва цистектомия. Интравези-
калният валрубицин е одобрен от FDA за пациенти 
с резистентност към BCG, които отказват цистек-
томия. Другите агенти, използвани в тази попула-
ция, включват гемцитабин и съпътстващо лечение 
с BCG и интерферон α-2b.

• Показанията на ранна радикална цистектомия 
включват BCG рефрактерна CIS или високостепен-
ни лезии, които се появяват отново след BCG иму-
нотерапия. Високостепенните Т1 и CIS лезии имат 
склонност да нарастват и дори да метастазират. 
Кандидатите за нехирургична намеса могат да про-
веждат 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 на-
меса включва отстраняване на простатната жлеза, 
семенните везикули и проксималната уретра. При 
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жените тя включва отстраняване на уретрата, мат-
ката, фалопиевите тръби, предната вагинална сте-
на и околните фасции.

• Тримодална терапия с химиотерапия, лъчетера-
пия и TURBT. Окончателната хемо-радиотерапия 
е алтернатива на радикалната цистектомия с цел 
опазване на пикочния мехур. Двата най-чести под-
хода включват протоколи, разработени в Масачу-
зетската болница (MGH), Парижкия университет 
и университета в Ерланген. Пациентите, включени 
в протоколите на MGH и Парижкия университет, 
преминават пълен TURBT, последван от индук-
ционна доза хемо-радиотерапия. След това се пре-
ценява начина на лечение. Само пациенти, които 
минат през хемо-радиотерапия, след това премина-
ват консолидационна хемо-радиотерапия за съхра-
нение на пикочния мехур, докато пациентите, кои-
то не я понесат, се насочват към радикална цистек-
томия с лечебна цел. В протокола на университета 
в Ерланген пациентите получават първоначална 
пълна доза хемо-радиотерапия и след това се оце-
няват за терапевтично лечение. Пациентите, които 
не понесат хемо-радиотерапията, се подлагат на 
радикална цистектомия. Цисплатинът е най-раз-
пространеният радиосенсибилизатор, използван 
в тримодалната терапия. Въпреки това, цисплати-
нът не е идеален, тъй като много пациенти с рак 
на пикочния мехур, които са насочени за лъчете-
рапия, имат нарушена бъбречна функция. Комби-
нацията 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. Ком-
бинираната химиотерапия с радиотерапия значи-
телно подобрява локорегионалния контрол на рака 
на пикочния мехур, в сравнение с радиотерапия-
та самостоятелно, без значително увеличаване на 
страничните ефекти.

• Неоадювантната химиотерапия на базата на 
цисплатин преди окончателната терапия подобря-
ва преживяемостта на пациенти с рак на пикочния 
мехур от тип T2-T4a. Обработените резултати от 
пробите на неоадювантните цисплатин, метотрек-
сат и винбластин (CMV) на Съвета за медицински 
изследвания (MRC) и Европейската организация 
за третиране и лечение на рак (EORTC), преди 
окончателна цистектомия или лъчетерапия, по-
казват абсолютна полза от 6% и относително на-
маляване 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 на-
блюдават при изследване на американски интер-
групи (SWOG-8710) в рандомизирано проучване 
на неоадювантните метотрексат, винбластин, до-
ксорубицин и цисплатин (MVAC). Метаанализ на 
над 3 000 пациенти с мускулно-инвазивен рак на 
пикочния мехур, които получават неоадювантна 

химиотерапия на базата на цисплатин, също показ-
ва 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 нео-
адювантна химиотерапия преди окончателната те-
рапия. В Съединените щати гемцитабин и циспла-
тин (GC) се използват често в неоадювантна сре-
да вместо MVAC или CMV. GC е еквивалентна на 
MVAC в метастазиралата област, но не е проучена 
в рандомизирано изследване в неоадювантна сре-
да. Периоперативните терапии на пациенти, които 
не отговарят на критериите на цисплатин, все още 
се изследват. Няма данни, подкрепящи приложе-
нието на неоадювантна химиотерапия, която не е 
базирана на цисплатин, като комбинации на кар-
боплатина.

• Адювантна химиотерапия. Данните за химиотера-
пията на базата на цисплатин са по-малко убедител-
ни и тя не трябва да се използва като заместител на 
неоадювантната химиотерапия. Има обаче пациен-
ти, които имат полза от адювантна химиотерапия 
на основата на цисплатин, включително пациенти, 
които не са получавали неоадювантна химиотера-
пия 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 заболя-
вания и, следователно, предоставянето на адювант-
на 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 дозиров-
ка (ddMVAC) и GC химиотерапията са стандартни 
схеми на химиотерапия за лечение на метастатичен 
уротелиален карцином. MVAC е една от най-ак-
тивните схеми на химиотерапия за лечение на ме-
тастатичен 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 за-
боляване на стандартната MVAC спрямо ddMVAC 
показва, че чрез елиминиране на 15 и 22 ден на ме-
тотрексат и винбластин, схемата може да бъде за-
вършена по-бързо, с по-малка токсичност и по-до-
бър 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.
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• 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 стан-
дартния GC, групата на PCG има по-голяма фебрилна неутропения (13,2% спрямо 4,3%; P < 0,001). Няма дан-
ни, 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 паклитак-
сел, 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.

Таб  лица 2. Рандомизирано проучване фаза 3 за химиотерапия, базирана на Cisplatin, при метастазирал кар-
цином 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 кар-
боплатин 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 показ-
ват, 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 подо-
бряват 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 меди-
аната 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. Супер-
фициален 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 ме-
тахронното 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 суперфи-
циалния (мускулно-неинвазивен) карцином основната цел в лечението е предпазването от рецидиви и прогре-
сия 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 заболява-
нето (Табл. 4.)

Таблица 4. Прогностични фактори, свързани с характеристики на тумора, на пациента и условията за 
лечение

П
ро

гн
ос

ти
чн

и 
ф

ак
то

ри

Характеристики

на тумора на пациента на средата

Съ
щ

ес
тв

ен
и

степен на малигненост;

Т стадий;

карцином in situ (Ca is);

брой лезии;

предшестващи рецидиви.

възраст;

общо състояние;

придружаващи

заболявания.

обхват на трансуретрална 
резекция (максимално 
възможен ТУР); 
интравезикалната 
химиотерапия намалява 
рецидивите, но има 
ограничени доказателства за 
намаляване на прогресията.

До
пъ

лн
ит

ел
ни

туморен размер;

рецидив при контрола на 3-тия месец.

пол (жени);

продължително 
тютюнопушене.

Н
ов

и 
по

те
нц

иа
лн

о 
зн

ач
им

и

Р53; NMP22; FGFR3 мутационен статус 
COX-2 (особено горен тракт);

клодин протеини, отговорни за про-
лиферацията 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 авто-
ри 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 мута-
ционен 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 клини-
ко-патологични характеристики (инфилтрация с имунни и стромални клетки), хистология, отговор към лече-
нието 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), луми-
нален нестабилен (15%, Lum_U), стромален (15%), базално-/плоскоклетъчен (35%, Ba/Sq), невроендокринно по-
добен (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

Луминално-
папиларен 
(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 (infi gratinib). 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-/пло-
ско-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-

кринно подобен

(NE-like)

33% 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 де-
сетилетия 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 при-
лага 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 тазо-
вите 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 разви-
тие на нов тумор, след първоначалния пълен туморен 
контрол, са тези с мултифокално заболяване и обши-
рен 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.

Развитието на органосъхраняващите подходи при 
КПМ стартират при медицински противопоказания за 
цистектомия след максимално възможен ТУТУР, пър-
воначално със самостоятелно, дефинитивно ЛЛ и впо-
следствие с едновременно ЛХЛ, базирано на радиосен-
сибилизиращото 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).

Няма завършени рандомизирани проучвания, сравня-
ващи резултата от органозапазващия ТМП с РЦ, но е 
доказано, че ТМП превъзхожда самостоятелното ЛЛ 
по отношение на свободната от заболяване преживяе-
мост с 12% при съпоставима токсичност (5, 6).

ТМП позволява съхраняване на пикочния мехур с 
осигуряване на високо качеството на живот, без ком-
прометиране на лечебните резултати, което го прави 
модерна алтернатива на РЦ при добре подбрани па-
циенти с Т1, G3 – първоначално или след рецидив от 
интравезикална терапия и T2-T4a N0 с преходнокле-
тъчни и плоскоклетъчни карциноми (6).

ТМП предполага два подхода – при болни с възмож-
ност 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 повто-
рен 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). Постига-
нето 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 стро-
ги 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 ме-
хура. Наличието на Т3b-4 тумор, хидронефроза, ши-
роко 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-химиолече-
ние (ЛХЛ): разделяне на дозата от 64 Gy с междинна 

цистоскопия и ребиопсия на 20 ден след облъчване 
на малкия таз (45 Gy/1.8 Gy/25 фр. при едновремен-
но 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 про-
учвания на RTOG 89-03, 95-06, 97-06, 99-06 и тези на 
националния раков институт в Канада (9, 10, 11).

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-ви-
сока при 7-кратно приложение. От съществено значе-
ние за избягване на късна лъчева фиброза на мехурна-
та стена е прилагане на дневна доза от 1.8 Gy.

В най-голямото проспективно проучване BC2001 2020 
г. (13) на ТМП при T2-T4a N0 M0 с преходноклетъч-
ни 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 фракционира-
нето на дозата – стандартно (64 Gy/2 Gy/32 фр.) и хи-
пофракционирано 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 ле-
чението, 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 радиосенсиби-
лизатор. 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 продъл-
жение на 5 минути преди и по време на всяка фрак-
ция) 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 радикал-
ната цистектомия 5-год. ОП при близо 50% от болни-
те. При прилагане на хипофракционирано облъчване 
за областта на пикочния мехур се докладва тенденция 
за по-висок туморен контрол по отношение на инва-
зивните 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 мо-
гла да се използва стандартно при внимателна оценка 
на риска.

Активно се търси биологичната обосновка за комби-
ниране на имунотерапия с ЛЛ, както и нововъзниква-
щи данни от клинични изпитвания, изследващи поно-
симостта и лечебния ефект на тази комбинация, как-
то и нерешените въпроси относно последователност, 
фракциониране на дозата и биомаркери за оптимално 
лечение при този обещаващ подход (15, 16). Препо-
ръчва 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 химиотера-
пия (MVAC) не показа съществен принос към локал-
ния контрол и, поради по-изразена токсичност при 
последващата лъче-химиотерапия, се отхвърли от схе-
мата на лечение (2). Съвременните данни от BC2001 
Trial през 2021 г. (18) не посочват компрометиране на 
ТМП при предхождаща ХТ, но също отчитат по-висо-
ка токсичност и липса на принос към ОП.

По-голямата част от рецидивите след ТMП са неинва-
зивни карциноми, които могат да се лекуват консер-
вативно с ТУТУР +/- интравезикална BCG терапия, 
докато при болни с непълен туморен контрол или ре-
цидивиращ мускулно-инвазивен карцином се прилага 
спасителна РЦ (4,6,7,14). Болните се нуждаят от дъл-
госрочно 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 пикоч-
но-отделителната система.

Бъдещите изследвания на ТМП са фокусирани върху 
оптимизиране на лъчелечебните техники (фракцио-
ниране на дозата, клинични мишенни обеми – КМО), 
включително всички възможности за радиосенсиби-
лизация (едновременно лъче-химиолечение – ЛХЛ, ре-
гионална хипертермия), използване на по-ефективна 
системна химиотерапия, определяне по-добре ролята 
на неоадювантната или адювантна химиотерапия в ус-
ловия на TMT, интегриране на имунотерапията в про-
токолите и правилен подбор на пациенти въз основа 
на молекулярни биомаркери и подтипове при КПМ .

Дози и мишенни обеми при органозапазващо лъчеле-
чение

При назначаването на болния преди симулиране и об-
лъчване, поради голямата подвижност на пикочния 
мехур и неизбежно настъпващ цистит в хода на лъче-
лечението, се изисква изпразване на пикочния мехур 
и ректума, както и избягване на химиотерапия с ди-
уретик 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 въ-
зли (вътрешни, външни илиачни и обтураторни + 0.5-1 
cм над анатомичните им граници) и областта на пикоч-
ния 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 осигурител-
ната зона до 2 см за дисталната част на уретера/те. При 
широко разпространен самостоятелен или съпътстващ 
Ca is, каудално при мъжете се очертава и паренхимна-
та 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).

При болни с Т2-4а N0 тумори, показани за прилагане 
на ТМП, се предписва доза от 46 Gy при дневна фрак-
ция 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 последовател-
но до дефинитивна доза.

При Т2 тумори, с размер под 5 см и G1-2 или при са-
мостоятелен Ca is след максимален ТУТУР, би могло да 
се спести елективното облъчване на тазовите лимфни 
възли без компрометиране на локалния контрол с де-
тайли при очертаване на КМО, описани по-горе (19).

Толерантните дози за критичните органи се лимити-
рат 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 от-
делни 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 пла-
ниране 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 ший-
ка във високо специализирани центрове (21).

ТМП осигурява петгодишната раково специфична 
преживяемост и обща преживяемост, варираща в ши-
роки 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 дан-
ни в подкрепа на ползата от нео- и адювантна хими-
отерапия 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 ми-
шенни обеми при 70% от болните с пълен туморен 
контрол се запазва функциониращ пикочен мехур, с 
ниско ниво на 3 ст. късна токсичност – урогенитал-
на в 5,7 % и гастроинтестинална при 1,9% от болните. 
Съвременните данни показват, че честотата на основ-
ните 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 бо-
лни (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-
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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 локал-
ния 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 облъчва-
не 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 намаля-
ване 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 симфи-
зата, 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 дефинитив-
но 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 радиохи-
рургия 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, 



324

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 кон-
трол с внимателна оценка на прогнозата при избора 
на разнообразни схеми на фракциониране на дозата. 
Освен обичайно прилаганите схеми, най-често с кръ-
воспираща цел, като 20-30 Gy/4-5 Gy/5 фр. и 30-36 
Gy/3 Gy/10-12 фр., резултатите от няколко проучва-
ния предлагат следните режими: 21 Gy/7 Gy/3 фр., 35 
Gy/3,5 Gy/10 фр. 5 пъти седмично и други веднъж сед-
мично за обема на пикочния мехур 30-36 Gy/6 Gy/5-
6 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 увели-
чени 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

Въведение

Първичният рак на уретрата е изключително рядко 
заболяване, което представлява по-малко от 1% от об-
щата 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 28-
те 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 до-
кладвани различни предразполагащи фактори, вклю-
чително стриктури на уретрата (4, 5), хронично драз-
нене след катетеризация, уретропластика (6-8), перку-
танна лъчетерапия (9), брахитерапия с имплантиране 
на радиоактивни импланти (10) и хронично уретрал-
но възпаление, уретрити след болести, предавани по 
полов път (вкл. кондиломи, свързани с човешки папи-
ломен вирус 16) (11-13).

При жените за карцином на уретрата като етиоло-
гични причини се сочат: хроничен или рецидивиращ 
уретрит (14), дивертикули (15-17) и чести травми на 
уретрата (напр. системно бужиране при стеноза на въ-
трешния отвор или стриктура), както и предшестващ 
карункул на уретрата. Светлоклетъчният аденокарци-
ном може също да бъде вроденo състояние (18-19).

Анатомия и патоморфология

При мъжкия и женския пол са налице различия, обу-
словени от това, че мъжката уретра е по-дълга – около 

21 см. Тя се подразделя на 3 сегмента: простатна (pars 
prostatica), мембранозна (pars membranacea) и спонги-
озна (pars spongiosa urethrae). Тези части са с различен 
хистологичен строеж. Лигавицата в проксималната 
част на пикочния канал до нивото на семенното хъл-
мче е покрита с преходен епител. Тук тя влиза в кон-
такт 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 лади-
евидна ямка (fossa navicularis), където се създава голя-
мо налягане на урината и семенната течност, епителът 
е многослоен плосък невроговяващ. При жените уре-
трата е с дължина около 4 см. Тя се подразделя на пред-
на, която се покрива от плосък епител, и задна, която е 
покрита с преходноклетъчен епител (20).

Фигура 1. Анатомия на уретрата при мъжа (20)

Лимфният дренаж на отделните компоненти на мъж-
ката и женската уретра е коренно различен.

Преходноклетъчният карцином на уретрата е преоб-
ладаващият хистологичен вариант на това онкологич-
но заболяване (54-65%), следван от плоскоклетъчен 
карцином (16-22%) и аденокарцином (10-16%) (2,21). 
SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) ана-
лиз на 2065 мъже с първичен карцином на уретрата 
(средна възраст: 73 години) установява, че уротел-
ният е най-честият хистологичен тип (78%), а сква-
мозноклетъчните тумори (12%) и аденокарциномите 
(5%) са значително по-редки (22). При жените адено-
карциномите са по-чести (38-46.7%), следвани от ск-
вамозноклетъчните 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 лимф-
ни възли. По-късно, при проникване навън през 
фасцията на Buck, се получават метастази и в по-
върхностните ингвинални лимфни възли. Карци-
номите на задната уретра (pars prostatica и pars 
membranacea) метастазират в дълбоките ингви-
нални, в обтураторните и пресакралните лимфни 
възли;

• Далечни метастази. Най-често засягат белите дро-
бове, черния дроб, костите и мозъка (25).

Карциномът на женската уретра е разположен в дис-
талната част на уретрата при 45% от случаите, в прок-
сималната част – 7% и в цялата уретра – 48%. Туморът 
бързо инфилтрира и метастазира.

Карциномът, локализиран в дисталната част на уре-
трата, 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). Пър-
воначалните 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 включ-
ва оглед и палпация на гениталната област за подо-
зрителни 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 коя-
то да се определи локално клиничния стадий и да 
се изключи наличието на колоректални или гине-
кологични злокачествени заболявания. Двустран-
ната ингвинална палпация трябва да се провежда, 
за да се оцени наличието на увеличени ингвинални 
лимфни възли. Ако са налице такива, трябва да се 

опише местоположението, размера и подвижност-
та им (30).

• Уринна цитология.

Ролята на цитологията на урината при първичен 
карцином на уретрата е ограничена, тъй като ней-
ната чувствителност варира между 55% и 59% (31). 
Откриването на рак на уретрата с уринна цитоло-
гия зависи и от хистологичния вариант. При мъ-
жете чувствителността за уротелен и сквамозно-
клетъчен карцином е съответно 80% и 50%, докато 
при жени е установено, че чувствителността е 77% 
за сквамозноклетъчен карцином и 50% за уротелен 
карцином (32).

• Уретроцистоскопия и биопсия.

Диагностичната уретроцистоскопия и последва-
щата биопсия позволяват първична оценка на уре-
тралния тумор по отношение на местоположение-
то, степента на инвазия на тумора в стената на уре-
трата и хистологичния вариант. Необходимо е вни-
мателно цистоскопско изследване, за да се изключи 
наличието на съпътстващи тумори на пикочния 
мехур (32, 33). „Студената“ щипкова биопсия поз-
волява 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 нама-
ли 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 дис-
тално около областта на verumontanum. По този 
начин се подобрява честотата на откриване на пър-
вичния уретрален карцином (34).

• Образни изследвания.

Образната диагностика при уретрален карцином 
има за цел да оцени локалния статус на тумора и 
да открие лимфната инвазия и далечни метаста-
зи. За оценка на наличието на регионални метас-
тази в лимфните възли могат да се използват яд-
рено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна 
томография (КT), като фокусът трябва да бъде на-
сочен по-специално върху ингвиналния и тазовия 
лимфен басейн (25). За откриване на далечно ме-
тастазиране трябва образната диагностика да бъде 
концентрирана върху гърдите и черния дроб.

– Компютърна томография (КТ).

– Екстравазация на контрастно вещество по вре-
ме на образна диагностика е доказателство за 
уретрална фистула и трябва да се повиши вни-
манието 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 необ-
ходимост може да се извърши и КТ урография за 
изключване на карцином в горните пикочни пъ-
тища (40).
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– 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 предопера-
тивно 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-диетилен-
триамин пентаоцетна киселина. Реакциите към този 
агент са редки и бъбречната функция не е толкова ва-
жен фактор, колкото при йодния контраст, който се 
използва за интравенозна урография (ИВУ) и компю-
търна томография (КТ).

Ретроградна уретрография и цистоуретрография 
могат да помогнат за диагностициране в комбинация с 
цистоскопия. Неправилно оформената уретра и дефе-
ктите в изпълването ѝ повишават степента на съмне-
ние за уретрален карцином.

ЯМР може също да бъде полезен при проследяването 
на ефекта от неоадювантната химио-радиотерапията 
преди оперативното лечение. Ретроспективно проуч-
ване 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 паци-
енти след завършване на химиотерапията (41).

ЯМР не е без своите недостатъци. В допълнение към 
разходите си, това е сложна техника за изобразява-
не и изисква квалифициран персонал, за да осигури 
адекватно изображение и интерпретация. Доброка-
чествените уретрални увреждания могат да имитират 
характеристиките на злокачествени уретрални обра-
зования. Както и при другите форми на изобразяване, 
ЯМР не може да открива микрометастази и не може 
окончателно да определи прогнозата. Въпреки тези не-
достатъци, ЯМР се използва все по-често за поставяне 
на диагнозата рак на уретрата. Точно поради тази при-
чина 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 аванси-
рали заболявания и/или повишени нива на алкална 
фосфатаза.

Позитронно-емисионната томография (PET) обик-
новено 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 оцен-
ката за предполагаеми далечни метастази след локал-
но 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

Стадий IV T4 Всяко N M0

Т4 N2 M0

Стадий IVB Всяко Т Всяко N M1

Клинична картина

Признаците и симптомите на уретралния рак варират и не са нито диагностични, нито патогномонични. Всъщ-
ност, 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 неправил-
ни 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.
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Нека не забравяме също, че тези тумори са силно на-
преднали 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 же-
ните, хроничното възпаление или дразнене от инфек-
ции, уретрални полипи, карункули или уретрални 
дивертикули могат да дадат информация за наличието 
на уретрален карцином (44).

Честото уриниране, никтурия, сърбеж, дизурия и ин-
континенция 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 уретрора-
гии;

• 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 ингви-
нални 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

Лечението се основава на клиничния стадий на забо-

ляването към момента на поставяне на диагнозата. 
Като се има предвид известната агресивна природа на 
болестта, радикалната хирургия обикновено се препо-
ръчва за подобряване на 5-годишната преживяемост. 
Минимално инвазивните хирургични техники, при 
които се цели съхраняване на пикочния канал, се при-
лагат 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 услож-
нения пациентите трябва да преминат съответната 
предоперативна подготовка и консултации с необхо-
димите специалисти (в това число интернист, кардио-
лог, пулмолог). Трябва да се имат предвид някои отно-
сителни противопоказания, особено когато рисковете 
от операцията и продължителността на анестезията, 
необходими за радикална операция, надвишават пол-
зите от резекцията. Пациенти с множество сериозни 
съпътстващи заболявания и агресивно локално аван-
сирали или метастатични заболявания, които веро-
ятно 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 последва-
що 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 дове-
де 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 разбе-
ре потенциалните рискове и ползи от различните въз-
можности за лечение на заболяването и трябва да взе-
ме под внимание биологичната природа на болестта. 
След като разбере това, той може да вземе решение 
дали иска да продължи с радикална операция. Меди-
цинският екип може да препоръча на пациента, че ра-
дикалната намеса е относително противопоказна въз 
основа на анализ на риска и ползата.

Точното стадиране на тумора е важно преди оконча-
телната хирургия, особено ако е необходима значител-
на реконструкция.

След поставяне на диагнозата и стадирането чрез КТ 
или ЯМР, урологът трябва да проведе продължител-
на дискусия с пациента относно степента и тежестта 
на заболяването. Въпросите относно реконструкция-
та, деривацията на урината, социалната и семейната 
подкрепа и физическата терапия са от първостепенно 
значение. Трябва да се предоставят образователни ма-
териали.
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Медицински подходи

Терапевтичното поведение при карцинома на уретра-
та варира в зависимост от стадия и местоположението 
на лезията. Поради рядкостта на тази патология и лип-
сата на клинични проучвания, не е постигнат консен-
сус по отношение на методите на лечение. Дисталните 
уретрални тумори обикновено се откриват по-рано, в 
по-нисък стадий, докато при проксималните уретрал-
ни злокачествени заболявания има клинично по-на-
преднал стадий (45).

Ако заболяването е инвазивно, което обхваща повече 
от половината от предната уретра при мъжете, ради-
отерапията може да бъде първи избор за лечение на 
подобен тип лезии. Радиотерапия и химиотерапия мо-
гат да бъдат приложени към тумори, разположени в 
булбокавернозната уретра, дори за тези, които се поя-
вяват в простатната уретра. В случаите на напреднали 
тумори прилаганото лечение е разширена операция с 
химиотерапия и адювантна радиотерапия. Химиоте-
рапията 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 лока-
лен рецидив след операция. Лъчетерапия може да бъде 
перкутанна, брахитерапия или комбинация от двете. 
Понякога се използва дефинитивно лъчелечение за на-
преднали стадии на тумори, но тъй като монотерапия-
та на големи тумори показва слаб контрол на тумора, 
по-често се включва в комбинирана терапия след опе-
рация или с химиотерапия. Най-често използваните 
терапевтични дози са в границите от 60 Gy до 70 Gy (46).

Сериозните усложнения след дефинитивно облъч-
ване са около 16% до 20% и включват образуване на 
фистула, особено при големи тумори, обхващащи 
влагалището, пикочния мехур или ректума. Уретрал-
ни 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 ретроспек-
тивни, едноцентрови клинични проучвания или до-
клади 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 опи-
та с други тумори на пикочните пътища (16).

Комбинираната химиотерапия с methotrexate, 
vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (MVAC) или 

cisplatin, methotrexate и vinblastine (CMV) показват 
ползи в преживяемостта при лечението на преходно-
клетъчен рак на пикочния мехур и са се превърнали в 
режими на избор при метастатичен уротелен рак. Въ-
преки 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 хи-
миотерапия въз основа на хистологията. Cisplatin, 
gemcitabine и ifosfamide се препоръчват за плоскокле-
тъчен карцином, 5-fl uorouracil (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 плоскокле-
тъчен 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 локал-
но авансирал тумор или с лимфни метастази претър-
пяват 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. Въпре-
ки че пациентите в по-нисък стадий на заболяването 
показват добра преживяемост с едномодална терапия, 
Eng et al (2003), както и други автори, които са про-
вели ретроспективни проучвания, са съобщили, че 
пациентите с рак на уретрата в по-напреднал стадий 
са се справили много по-добре, когато са получили му-
лтимодална терапия под формата на химиотерапия с 
лъчетерапия или неоадювантна химиотерапия с лъче-
терапия преди операцията (51).

Хирургично лечение

Хирургичното лечение е основното лечение на рака на 
уретрата при мъжете и жените. Освен лечебна стой-
ност, то има и диагностична стойност. Необходима е 
по-разширена операция за локален контрол на пър-
вична уретрална неоплазма и зависи от размера, мес-
тоположението и грейдинга на тумора, общото със-
тояние на пациента, както и от местоположението на 
тумора в уретрата и от клиничния стадий.

Литературата описва следните четири метода на хи-
рургично лечение при рак на уретрата при мъже:

• консервативна терапия или локална ексцизия;

• частична пенектомия;

• радикална пенектомия;
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• 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, папи-
ларни тумори или тумори с ниска степен на малигне-
ност. Ендоскопското лечение се извършва с трансуре-
трална електрорезекция или трансуретрална лазерна 
хирургия. Тази техника се прилага при пациенти с ло-
кализирано високо диференцирано заболяване (кли-
ничен стадий по-нисък от Т2), при което локализа-
цията позволява адекватна визуализация и намалява 
риска от причиняване на инконтиненция. Този под-
ход, 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 използ-
ват за аблация на тумора и, следователно, те не предос-
тавят материал за хистологична верификация. Холми-
евият YAG лазер се използва за резекция на уротелни-
те тумори по такъв начин, че осигурява адекватна тъ-
канна проба за хистологична верификация. Въпреки 
че не е проучван изключително при лечението на рак 
на уретрата, той е докладван като полезен за уретрал-
ни стриктури и повърхностен рак на пикочния мехур 
и може да осигури добър терапевтичен отговор.

Друга алтернатива за тумор в начален стадий е частич-
ната резекция на уретрата с последваща реконструк-
ция. 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 ре-
зекция не е метод на избор при жените, с изключение 
на много дисталните тумори.

Няколко са възможностите за реконструкция на уре-
трата. Една такава възможност е да се остави мъжът 
с хипоспадичен уретрален меатус. При тази рекон-
струкция 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 рекон-
струкцията на по-късен етап чрез замяна на уретрал-
ната лигавица с букална. Това трябва да се обсъди след 
период от 3-6 месеца, за да се гарантира, че няма реци-
див в проксималната уретра.

Парциална ампутация на пениса

Частичната пенектомия включва изрязване на злока-
чествената лезия 2 см в здраво. Този метод на лечение 
може да се използва само за инфилтративни, дистално 
разположени лезии на предната уретра. Ако в прокси-
малната половина на пенилната уретра е разположен 

инфилтриращ тумор, тогава е показана тотална пене-
ктомия. Дисекцията на ингвиналните лимфни възли 
се извършва само ако възлите са суспектни за метас-
татично засягане. За разлика от рака на пениса, не се 
наблюдава значима полза при извършване на профи-
лактична ингвинална лимфна дисекция.

Тотална ампутация на пениса

Тоталната пенектомия включва отстраняване на пе-
ниса, уретрата и крачетата на пениса. Тази операция 
се използва предимно за тумори, които не са показани 
за частична пенектомия (т.е. инфилтративни карцино-
ми, разположения в проксималната част на пенилната 
уретра). Този тип на лечение при инвазивен уретрален 
карцином е докладван в литературата при 10,1% от па-
циентите (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 булбомембранозна-
та или простатна уретра. Въпреки ниската преживя-
емост, свързана с това заболяване, извършването на 
радикалната en bloc ексцизия предлага най-добрия 
шанс за дългосрочен контрол на заболяването и пре-
дотвратяване на рецидив.

Тази операция включва тазова лимфаденектомия с En 
block тотална пенектомия, цистопростатектомия, де-
ривация на урината и резекция pubis rami и урогени-
тална диафрагма. Части от скроталната и перинеална-
та кожа и меките тъкани могат да изискват ексцизия, 
ако са инфилтрирани от тумора. По същия начин, пуб-
исната симфиза се резецира, ако туморът прораства 
пресимфизалните тъкани.

При жените е необходимо отстраняване на цялото 
влагалище. При мъжете и жените ингвиналната лим-
фаденектомия се извършва само при наличие на сиг-
нификантни 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 уретра-
та. От тези пациенти 16 са починали от това заболява-
не, 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 па-
циенти 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 потен-
циал и в ранен стадий. Това лечение би било неефек-
тивно 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 локализа-
ция 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 хи-
рургичното лечение. Химиотерапията като монотера-
пия може да има особено добър ефект върху първич-
ния меланом на уретрата, като се има предвид мито-
тична активност на този хистологичен подтип.

Постоперативни грижи

Общите постоперативни грижи, които са от първо-
степенно значение за намаляване на усложненията, 
включват следното:

• поддържане на стабилна хемодинамика с интраве-
нозни водно-солеви разтвори;

• интравенозни антибиотици;

• 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 брим-
кови диуретици. Следене на нивото на К+.

• обучение на пациента за адекватно справяне с из-
ведените стоми;

• постоперативна физиотерапия, особено при резек-
ция на пубисните кости.

Проследяване

По време на проследяването на пациентите с рак на 
уретрата е от особена важност да се следи при анамне-
зата за новопоявили се симптоми като:

• хематурия;

• намалено отделяне на урина;

• симптоми на изпразване (ако уретрата е запазена);

• стомашно-чревни симптоми;

• промени в навиците на червата;

• загуба на тегло и други конституционни симптоми;

• болка в костите, гърба или в хълбока;

• неврологични симптоми;

Важно е да се следят периодично басейните на тар-
гетните лимфни възли (тазови и ингвинални) чрез 
съответните образни изследвания. Периодично на 3 

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 леку-
вани адекватно, за да се сведе до минимум заболевае-
мостта и спада в качеството на живот. Фистулите мо-
гат 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 реци-
див или хидронефроза.

Провеждане на периодични рентгенографии на гръд-
ния 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. Пови-
шаването 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 химиотера-
пия.

Прогноза

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. Съ-
общава се за излекуване при 90% от пациентите, бла-
годарение на обикновено по-ранно диагностицира-
не, 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 цистопроста-
тектомия. Съобщава се, че преживяемостта при тези 
тумори е между 33% и 45% (53). В Европа 5-годишната 
преживяемост не се различава съществено между по-
ловете (59, 60). Фактори, които влияят отрицателно на 
общата преживяемост са:

• напреднала възраст (> 65 години) и черната раса 
(59, 60, 61);

• стадий, степен на диференциация, метастази в 
лимфните възли (62) и метастази (63);

• размер на тумора и местоположение на тумора (63);

• радикалност на хирургично лечение и вида на ле-
чението (63, 64);

• хистология (59, 64, 65);

• наличие на съпътстващ рак на пикочния мехур 
(66);

• локация на рецидива (уретрален срещу неуретра-
лен) (67).

При пациенти, лекувани с лъчетерапия, усложненията 
включват стриктура на уретрата, радиационен цистит/
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уретрит, дразнене на червата, фиброза, инфекция, 
кървене и, рядко, образуване на фистула или втори-
чен 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 неотлож-
ност на позивите за уриниране или от увреждане на 
външния сфинктер, което може да доведе до стрес ин-
континенция или пълна уринарна инконтиненция.

Рецидивирането на тумора води до ерозия или абсцес 
на кожата на пениса, скротума и перинеума. Некро-
тичната 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 цистопростатек-
томия, усложненията включват илеус, инфекция и теч 
на урината поради компрометиране на деривацията ѝ.

Процентът на периоперативна смъртност е 1-2%. Чес-
тотата 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 спе-
циализиран център и изискват следното за диагности-
ката (48):

• цистоуретроскопия, включваща изследване под 
анестезия и трансуретрална резекция или трансва-
гинална биопсия;

• рентгенова снимка на гръден кош;

• ЯМР на таза с или без контраст.

Ако са налице палпиращи се ингвинални лимфни въ-
зли, 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 ту-
мора 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 разме-
ра, 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 ма-
точнo тяло по TNM класификацията в сила от 2018 г.

Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със сре-
дата

Основни метастази в лимфни възли;

лимфноваскуларна инвазия;

ангажиране на тялото на пениса;

генитални кондиломи;

Lichen sclerosis

лоша лична 
хигиена

Допълнителни HPV/p16 тютюнопушене, HIV,

имуносупресия

Нови и 
обещаващи

p53 (предиктивен маркер за метаста-
зи 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 възпа-
лителна 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 ангажира-
ните 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 на-
раства 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 лим-
фотропни 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 опера-
тивно 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 проме-
ни 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 хи-
перпигментации) (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 непосред-
ствен ЛК са обещаващи (11).

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 просле-
дяване при неинвазивни карциноми на препуциума и 
гланса (13). Фиг. 2 показва отличния козметичен ре-
зултат при повърхностната рентгентерапия. При ре-
цидивиралите болни с инвазивни карциноми успеш-
но 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 реци-
див, достига 78 %.

Фигура 2. Резултати след повърхностна рентгенте-
рапия при карцином на гланса

Планираният мишенен обем включва първичния ту-
мор 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 фо-
тонно лъчение. За имобилизация на пениса по време 
на облъчването се използва восъчен, плексигласов ци-
линдър 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 

добра поносимост е 20-25 х 3Gy, три пъти седмично.

Фигура 3. Имобилизация на тялото на пениса при 
перкутанно лъчелечение.

Не се препоръчва профилактично облъчване на инг-
винални 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 ингви-
налните лимфни възли с доза от 45 Gy в 25 фракции.

При болни в стадий T3–T4 или N+ ингвинални лимф-
ни възли се провежда облъчване за областта на тазови-
те 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-хи-
миолечение с цисплатина.

Следоперативно лъчелечение 

При дефинитивно перкутанно лъчелечение на Т3-4 ту-
мори или N+ лечебните резултати са незадоволителни, 
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сравнени с тези при болни, провели оперативно лече-
ние и последващо следоперативно облъчване. Достиг-
натият 5-годишен локален и регионален контрол след 
дефинитивно ЛЛ е съответно 36% и 18%, докато при 
болните, провели оперативно лечение и адювантна лъ-
четерапия, е 57% и 48%. С цел подобряване на лечеб-
ните 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 инва-
зия 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 екстра-
капсулно разпространение се препоръчва лъчелече-
ние 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 въ-
зли с екстракапсулно разпространение и/или близка 
резекционна линия се провежда едновременно лъ-
че-химиолечение (15).

Като странични ефекти от проведеното лъчелечение 
се посочват: кожни промени (телеангиектазии, атро-
фия, некроза, хиперпигментации, хипопигментации), 
стеноза на уретрата, фиброза на гланс пенис. Телеек-
тазиите и склерозата са чести, но не влияят върху ка-
чеството на живот, за разлика от по-рядко появяващи-
те се уретрална стеноза и некроза. Некрозата е важен 
страничен ефект поради дългосрочната болка, до коя-
то може да доведе, както и до трудното различаване 
между „чистата“ некроза и тази, свързана с персистен-
ция или локален рецидив. При неповлияване с локал-
на противовъзпалителна и перорална антибиотична 
терапия е уместно провеждане на биопсия за уточня-
ване 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 да-
лечно метастазиране и добър туморен контрол, оце-
нен 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 ра-
диохирургия.
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КАРЦИНОМ 
НА ПРОСТАТАТА

К. НЕЙКОВ, В. ПЪРВАНОВА, 
А. ДУДОВ, А. ГЕР АСИМОВ, 
И. ТРИФОНОВА,
Е. ПЕТКОВА, Б. ГЕНОВА, 
К. ГЕНОВА

EПИДЕМИОЛОГИЯ

Карциномът на простатата (КП) е най-честoтo злока-
чественo заболяванe и втората най-честа причина за 
смъртност, свързана с рак при мъжете в Съединените 
щати. През 2013 г. с карцином на простата са диагно-
стицирани около 238 590 мъже и са отчетени 29 720 
смъртни случая в резултат на болестта.

Честотата на клинично агресивното заболяване вари-
ра географски за разлика от честотата на безсимптом-
ните тумори, което предполага влиянието на фактори-
те на околната среда в етиологията на карцинома на 
простата. Изследванията на японските имигранти в 
САЩ показват, че честотата на карцинома на проста-
тата се увеличава след имиграцията.

В България простатният карцином заема второ място 
по честота на заболеваемост от злокачествени боле-
сти сред мъжете (16% за 2017-та година, 2 370 случая). 
Смъртността за същата година в резултат на заболя-
ването 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 фор-
ма. Рискът се уве личава двукратно при родственик от 

първа степен, диагностициран с карцином на проста-
та, и петкратно с двама родственици от първа степен, 
както и при наследствени синдроми като наследствен 
рак на гърдата и яйчника или Lynch-синдром.

Герминативни мутации. При проучвания на целия 
геном са установени повече от 100 общи суспектни ло-
куси, вероятно имащи отношение към риска от прос-
татен карцином. Изследване на Giri et al. на пациенти 
с простатен карцином, неселектирани по наличие или 
липса на метастази, показва, че при 15,6% от пациенти-
те с ПК се установяват патогенни варианти на изслед-
ваните гени BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, 
PMS2, MSH6, EPCAM, ATM, CHEK2, NBN и TP53, а 
10,9% от мъжете имат герминативни патогенни вари-
анти 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 на-
личие на патогенни варианти на ДНК репаративните 
гени (OR 1.85 [95% CI: 1.22-2.80], p = 0.004).

В проучването IMPACT (Identifi cation of Men With a 
Genetic Predisposition to ProstAte Cancer) се доклад-
ва, че мъжете с мутация в BRCA2 гена се асоциират 
с по-висок риск от ПК, по-ранна възраст при диагно-
стициране и по-голяма честота на клинично значими-
те карциноми на простатата в сравнение с тези, които 
не са носители на мутацията. Носителството на мута-
ция в BRCA1 гена остава неясно, но не се установява 
разлика във възрастта, а в диагностицирането или ха-
рактеристиките на тумора при носители срещу паци-
енти без носителство на BRCA1 мутация.

Възраст. Рискът се увеличава прогресивно с възрас-
тта, като около 70% от случаите са при мъжете над 
65-годишна възраст.

Раса. Расовото разпределение по отношение на чес-
тотата показва, че тя е най-висока при афроамерика-
нците в сравнение с белите мъже. Честотата сред жъл-
тата 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 афро-
американците в сравнение с другите раси.  Установено 
е, че младите афроамериканци имат нива на тестосте-
рона с 15% по-високи от тези при младежите от бялата 
раса. Също така изследвания показват, че 5-алфа реду-
ктазата е в по-активна форма при афроамериканците 
в сравнение с белите. Това води до хормонална разли-
ка 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 пови-
шен 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 често-
та на карцинома на простатата по данни на мащабен 
метаанализ. Консумацията на кръстоцветни зеленчу-
ци, соеви продукти и ликопен, съдържащ се в домати-
те, 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 кар-
цином на простатата.

Обезитет: проучването REDUCE (Reduction by 
Dutasteride of Prostate Cancer Events) демонстрира ко-
релация 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 по-
пулационно ниво е установено, че приемащите мет-
формин 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, съ-
ответно, не може да се препоръча като мярка за пре-
венция (OR: 1.19, p = 0.50).

Тестостерон. Употребата на тестостеронови препара-
ти при хипогонадни мъже не се асоциира с повишен 
риск от ПК. При мъже с много ниски нива на свобо-
ден тестостерон (под 10%) се наблюдава риск от ПК, 
по-малък от средния за популацията (OR: 0.77).

Витамин Е/селен. Установява се обратна връзка меж-
ду 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 факто-
ри. Гонореята (OR: 1.31, 95% CI: 1.14 – 1.52), работа на 
нощни смени (2.8%, p = 0.030), както и тютюнопуше-
нето (RR: 1.24, 95% CI: 1.18 – 1.31) се асоциират с по-
вишен риск от развитие на ПК. Други фактори, смя-
тани 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 противовъзпа-
лителни средства и риска от простатен карцином. Ул-
травиолетовата 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%.

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 Prostat e 
Cancer Prevention и REDUCE се оценява ефектът съ-
ответно на финастерид и дутастерид за профилактика 
на простатния карцином, като се сравняват с плацебо. 
И в двете проучвания се установява честота на злока-
чествено заболяване на простатата сред лекуваните в 
активните рамена съответно 18,4% и 22,8%, постигай-
ки статистически значима разлика от около 6% с кон-
тролните рамена (P < 0,001).

И двете терапии са одобрени за симптоми, свързани с 
доброкачествена простатна хиперплазия, но не са одо-
брени за профилактика на КП.

И в двете проучвания за превенция се забелязва уве-
личение на процента на агресивните тумори (7 до 10 
по скалата на Gleason) при пациенти, лекувани със 
съответните инхибитори на 5-α редуктаза в сравне-
ние с тези, приемащи плацебо. Последвалите патоана-
томични изследвания на пробите от простатектомия 
обаче не потвърждават това увеличение. Без оконча-
телно обяснение на тези резултати, ентусиазмът да се 
използват тези средства за превенция на КП значи-
телно 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 ту-
ширане (DRE). Скринингът на асимптоматични мъже 
е спорен. Центърът на дебата е върху това дали биоло-
гично и клинично значими ракови образувания се от-
криват достатъчно рано, за да се отчете намаляване на 
смъртността или обратно – дали раково образувание, 
открито от скрининг, ще предизвика клинично зна-
чимо заболяване, ако остане незабелязано и нетрети-
рано. 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-годиш-
ната 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 
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липса на скрининг. Предварителните данни от PLCO 
проучването показват, че процентът на смърт от кар-
цином 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 намалява-
не 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 пре-
поръчват 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 мъ-
жете сами да изберат дали да се подложат на скрининг 
след разговор с общопрактикуващия си лекар. Обсъж-
дат се предимствата и недостатъците на скрининга. 
Сравнение на системен срещу опортюнистичен скри-
нинг (скрининг при поискване) установява свръхди-
агностика и редукция на смъртността при групата със 
системен скрининг, сравнена с по-висока сръхдиагно-
стика и маргинален ефект върху редукцията на смърт-
ността при опортюнистичния скрининг. Препоръчва-
ната възраст за започване на скрининг е:

• 50 години при мъже със умерено изразен риск и оч-
аквана преживяемост поне 10 години;

• 40 или 45 години за афроамериканци или мъже с 
първа степен родственици, с доказан рак на прос-
татата преди 65 години;

• 40 години за мъже с няколко родственици от първа 
степен, при които е доказан карцином на простата-
та в ранна възраст.

• Следва да се предлага адаптирана към риска стра-
тегия 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 предвари-
телно по повод изследване на ПСА относно ползите и 
вредите от него. Тази организация не препоръчва из-
следване на ПСА след 70-год. възраст.

ПСА (PSA, простатно-специфичен антиген)

PSA е серумен биомаркер, за който е характерна ор-
ганна специфичност, но не и ракова специфичност. 
Може да бъдат установени завишени стойности на 
маркера при доброкачествена простатна хиперплазия, 
простатит и други немалигнени състояния. За кли-
ничната 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 вероятност-
та 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 диаг-
ностицира и при стойности на PSA под 1 ng/ml, екс-
пертите не препоръчват биопсия на простатата, освен 
ако PSA не показва тенденция към завишаване. Някои 
използват за долна граница 2,5 ng/ml, докато други из-
чакват стойности 3 ng/ml и над нея.

Различни измервания на PSA се използват в клинична-
та практика за повишаване акуратността за намиране 
на карцином на простатата като скорост на нараства-
не (PSA velocity), време до удвояване на PSA (doubling 
time), плътност на PSA (density) и процентно съотно-
шение на свободен/тотален PSA.

Плътността на PSA (density) представлява съотноше-
ние на нивото на серумния PSA към обема на прос-
татната жлеза. По-високата стойност на показателя 
насочва към по-висок риск от клинично значим прос-
татен карцином. Скоростта на нарастване на PSA (PSA 
velocity) представлява абсолютното годишно увеличе-
ние на серумния PSA и се измерва в [ng.mL/год]. Ско-
ростта на удвояване на PSA (PSA doubling time) измер-
ва 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 показате-
ля, като най-често използваният интервал е 3 месеца. 
И двата показателя за кинетика на PSA (скорост на на-
растване и удвояване) имат важна прогностична роля 
при лечение на заболяването, но са лимитирани по от-
ношение диагностиката поради редица фактори – об-
щия 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 кли-
нична полза. В клинични проучвания простатен кар-
цином 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, оце-
няващи 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, по-
добни на тези на доброкачествена хипертрофия на 
простатата. Мъжете с локално заболяване понякога 
имат хематурия. Симптомите на метастазиралото за-
боляване включват болка в костите и загуба на тегло. 
Компресията на гръбначния мозък е рядко, но сериоз-
но 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 уста-
новяват случаи на простатен карцином и при по-ни-
ски нива на PSA. През последните години се постави 
по-голям акцент върху нормите за повишаване на P SA 
като задействащ механизъм за биопсия. Отрицателна-
та 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. Прос-
татната интраепителиална неоплазия (PIN) и вероят-
но пролиферативната възпалителна атрофия (PIA) се 
считат за прекурсорни лезии.

Задължителните елементи на патологичния репорт 

включват: тип на карцинома, първична и вторична 
степен по Глийсън (Gleason grade) за всяка биопсия и 
общо; процентът на високостепенен карцином (high-
grade) общо; разпространение на карцинома (в мм 
или %) за всяка биопсия; ако е налична информация 
за екстрапростатно разпространение, лимфоваскулар-
на 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 тарге-
тирана локализация; при негативна за карцином би-
опсия – наблюдаваната специфична доброкачествена 
патология, напр. фибромускуларна хиперплазия или 
грануломатозно възпаление при наличие на такива.

Първичните и вторичните степени на Глийсън се оп-
ределят от хистологичната структура на биопсираната 
тъкан. Първата степен обозначава доминиращия хис-
тологичен модел, а втората представлява по-голямата 
част от недоминиращия модел или фокална област с 
висока степен. Първичната и вторичната степени ва-
рират от 1 (добре диференцирана) до 5 (слабо дифе-
ренцирана). Комбинираните степени съдържат сте-
пента 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 бази-
рат на прогнозата, която се определя чрез стратифика-
ция на риска. Схемите за класификация на риска имат 
прогностично значение, но няма доказателства за тях-
ното предиктивно значение към определен вид лече-
ние. Най-широко използвани сред клиничните проуч-
вания са рисковите групи на D’Amico и NCCN. Същите 
влизат в съображение при изготвяне на международ-
ните препоръки за лечение на простатен карцином 
що се отнася до избора на консервативно лечение, 
радикално лечение, използването на краткосрочна те-
рапия с андрогенна депривация (ST-ADT) или дълго-
срочна 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 формира-
не на оценката на риска предлечебните стойности на 
PSA, възрастта на която е диагностицирано заболява-
нето, 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.
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Таблица 1.
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Глобалната оценка на степента по ISUP (International Society of Urological Pathologists) степенува простатните кар-
циноми 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 ни-
сък 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 – високо-
рисковите Gleason score 9 и 10.

Таблица 2.

Съществуват няколко достъпни прогностични био-
маркерни 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 те-
рапевтично поведение след радикална простатекто-
мия. Такива тестове, валидирани в големи ретроспек-
тивни 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 се-
лектирани 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 наблюде-
ние, 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 техни-
ката 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 лечение-
то 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 бени-
гнена характеристика, с PIRADS 4 и 5 са вероятно малигнени, а с PIRADS 3 –гранични, като различните МР тех-
ники имат различна тежест („доминатни“ или „допълнителни“ образи) в зависимост от локализацията на лезия-
та – 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 крите-
рии за малигненост на лимфните възли, които включ-
ват 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 иден-
тифицират най-добре на Т1 и DW образите. Друго 
основно приложение на мултипараметричния мегни-
тен 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 из-
следване – 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.

За стадиране на нодалния статус в съображение вли-
зат 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 специ-
фичност, съответно 62% и 92%, като чувствителността 
при пациенти с висок риск достига 50%, а при мъже с 
много висок риск на заболяването – 71%. При сравне-
ние със същите параметрите на MRI Choline PET/CT 
не показва убедително превъзходство. Поради ниска-
та 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 специфич-
ната си експресия в простатната тъкан, въпреки че 
такава се установява и в други непростатни малиг-
нени и бенигнени процеси и може да доведе до фал-
шиво 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 ста-
тус в сравнение с MRI, КТ на коремни органи с кон-
траст и Choline PET/CT. Лимитиращ фактор за метода 
е разделителната способност на PET (около 5 мм), кое-
то 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 кост-
ни 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 всички симптоматични пациенти, независимо от 
стойността на PSA и ISUP групата.

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 доказател-
ство, че изходното костно сканиране подобрява пре-
живяемостта при пациенти с по-добри прогностични 
фактори.

Изходните лабораторни тестове включват пълна кръв-
на 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 ре-
зецираната тъкан.
T1b – Инцидентна хистологична находка, повече от 
5% от резецираната тъкан.
T1c – Тумор, доказан с пункционна биопсия на прос-
татата, поради завишен PSA; туморът се намира в еди-
ния 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 еди-
ния дял, но не повече от един дял.
T2c – Туморът обхваща и двата дяла.
T3 – Ектрапростатен тумор, проникващ през простат-
ната 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 струк-
тури, 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.
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pT3a – Екстрапростатно разпространение или микро-
скопично засягане на мехурната шийка.
pT3b – Инвазия на семенно(ите) мехурче (та).
pT4 – Туморът е фиксиран или инфилтрира съседните 
структури, различни от семенните мехурчета – мехур-
на шийка, външен сфинктер, ректум, леваторни мус-
кули, тазова стена.

Лимфни възли N категория

Клинично стадиране на регионалните лимфни възли 
(cN):
NX – Регионалните лимфни възли не могат да се оце-
нят.
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 на сочена ултразвукова биопсия.

Патологичен стадий на регионалните лимфни възли 
(pN):

pNX – Регионалните възли не са отстранени.
pN0 – Липсват позитивни лимфни възли.
pN1 – Метастази в регионалните лимфни възли.

M категория (метастази):

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 ме-
тастази.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Терапевтичната стратегия при пациенти с локализи-
рано заболяване се изгражда на базата на рисковата 
стратификация, общото състояние на пациента, него-
вите съпътстващи заболявания и очакваната продъл-
жителност 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 локал-
ни 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 просле-
дяване, 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 кли-
нично „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 ПРОСТА-
ТАТА. РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

Абсолютни индикации:

• при пациенти в стадий T1b-T2, Nx-N0, M0 и очак-
вана 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 простатекто-
мия. Тя включва оперативно отстраняване на проста-
тата, заедно с капсулата, премахване на семенните ме-
хурчета и регионалните лимфни възли и може да оси-
гури 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 лимф-
ни 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 дифе-
ренцираните с ниски стойности на PSA се преценяват 
допълнително, в зависимост от броя на бодовете от 
простатната биопсия с наличие на карциномни клет-
ки. В клиничната практика не се препоръчва извърш-
ването на ограничена (малка по обем) тазова лимфна 
дисекция. Радикалната простатектомия може да се из-
върши по три основни начина:

Радикална простатектомия с разрез (класически вари-
ант);
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 прос-
татната жлеза ретросимфизарно се премахва мастната 
тъкан над нея, отпрепарира се ендопелвичната фас-
ция 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 мехур-
ната шийка и преминаващия през нея катетър. Мехур-
ната 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 семе-
провода, разположени медиално, и двете семенни ме-
хурчета, разположени латерално от тях. При отпрепа-
рирането на дъното на пикочния мехур и отделянето 
на простатната жлеза трябва да се внимава да не се на-
ранят дисталните части на двата уретера. Всички мал-
ки кръвоносни съдове в тази област се забелязват лес-
но и се прерязват с помощта на хармоничен скалпел. 
Следва прерязване в хоризонтална посока на фасция-
та на Денонвил и проникване между средната и предна 
част на простатата и ректума. Внимателно се отпрепа-
рират зоните на съдово-нервния сноп в дясно и ляво и 
при възможност се запазват. Следва отпрепарирането 
на апекса на жлезата и оформянето на достатъчно дъ-
лъг уретрален чукан, чрез който се съединява новооф-
ормената 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 ме-
хурна шийка. При отворената радикална простатекто-
мия това става с единични резорбируеми конци 2-3/0 
на 5/8 обла игла, като се спазва правилото отвън-навъ-
тре и отвътре-навън. След поставянето на Фолиев ка-
тетър № 20, трипътен, възлите на конците остават из-
вън 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 ана-
стомозата, като под налягане се вкарват 50-60 мл раз-
твор 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 кръвопрелива-
не или повторна хирургическа интервенция.

Специфични усложнения на радикалната простатек-
томия:

• 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 съеди-
нение) на пикочния мехур и пикочната тръба;

• обилна секреция на лимфна течност след отстраня-
ване на тазовите лимфни възли;

• късни усложнения: поява на стеноза (стесняване) 
на анастомозата, придружено от изразено затруд-
нено уриниране.

Инконтиненция

След отстраняването на катетъра неизбежно е отсла-
бен контролът за уриниране и инконтиненция – не-
способност да се задържа урината. Това е вследствие 
от отслабения мускул на сфинктера, който е в осно-
вата 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 възстано-
вяване на континенцията (напр. сякаш се опитвате да 
задържите урина или да предотвратите воднисто из-
пражнение). Такива упражнения са своеобразна реха-
билитация 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 зави-
си 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, рискувай-
ки при това онкологичния изход на операцията, който 
все пак е най-важната цел. От решаващо значение е 
и състоянието на предоперативната еректилна функ-
ция, 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-
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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 резекцион-
ни 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-specifi c survival), 
поради което не се препоръчва като стандартна прак-
тика. Проучвания с LH-RH агонист в комбинация с 
Abiraterone acetate и prednisone преди радикална прос-
татектомия 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.

Пациентите с микроскопски метастази на лимфни въ-
зли, 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 опре-
делени случаи, когато локалното заболяване е огра-
ничено в органа. Спасителната РП, обаче, е по-трудно 
изпълнима технически и е свързана с по-висок мор-
бидитет.

Фокална терапия за заболявания, ограничени до 
част от простатата

Фокалната терапия за новодиагностициран КП, огра-
ничен 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 проста-
тата, за разлика от цялата жлеза, с цел да се ограни-
чат 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 невроваскулар-
ния сноп. Допълнителните стратегии за фокална тера-
пия включват термична аблация чрез лазер или фоку-
сиран ултразвук с висока интензивност сред другите 
техники. Има огра ничени данни за дългосрочните 
резултати от фокалната терапия. Така в повечето цен-
трове простатните фокусни терапии са до голяма сте-
пен провеждани като спасителни (salvage) процедури.

Перкутанна лъчетерапия

• (EBRT) обхваща цялата простатна жлеза, често 
включително и резерва от екстрапростатната тъ-
кан, семенните мехурчета и тазовите лимфни въ-
зли.

• Модулираната по интензитет РТ (IMRT) е тип 3D 
конформна РТ, която е проектирана да се придър-
жа още по-точно към целта.

• Областта на лечение, като същевременно се запаз-
ва нормалната тъкан.

• Ескалирането на дозата (≥ 78 Gy), приложена при-
близително в период на 8 седмици, се свързва с 
по-високи нива на 10-годишния контрол на PSA, 
както и на преживяемостта без метастази и тумор-
но специфичната смъртност. Най-голяма полза 
по отношение на общата преживяемост е наблю-
давана при пациенти със средно- и високорисков 
простатен карцином, докато при нискорисковите 
такава не се установява. В ежедневната практи-
ка минимална доза от над 74 Gy, в комбинация с 
хормонотерапия, се препоръчва при използване на 
EBRT, независимо от рисковата група. При ескали-
ране 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%.

• При хипофракциониране на дозата се прилагат 
по-високи от класическите дози на по-кратки ин-
тервали, като се използва разликата в капацитета 
за поправка на ДНК от туморната и нормалната 
тъкан. Бавно пролифериращите клетки са изклю-
чително 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 отно-
шение на дългосрочната му ефективност все още 
се очакват. Умереното хипофракциониране следва 
да се прилага от опитни екипи, използвайки ви-
сококачествена EBRT с IGRT или IMRT. Ултрахи-
пофракционирането се дефинира като РТ с доза 
на фракция > 3.4 Gy. Изисква се IGRT и стерео-
тактична телесна радиотерапия (SBRT). Степента 
на краткосрочен биохимичен контрол е съпоста-
вима 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.

РТ с неоадювантна/адювантна ADT

• Няколко проучвания показват, че комбинирането 
на LH-RH андрогенна депривация с РТ при паци-
енти с високорисково заболяване подобрява обща-
та преживяемост в сравнение със самостоятелното 
приложение на РТ и стартиране на ADT при реци-
див 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

Адювантна РТ

• При преценка за провеждане на РТ след проста-
тектомия следва да се съобразят възрастта, съпът-
стващите 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 гра-
ници, 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. Препоръ-
чителната доза за адювантна РТ е 64-72 Gy, прило-
жени в стандартни фракции.

• Профилактична РТ на лимфни възли не се препо-
ръчва на пациенти с много нисък, нисък и благо-
приятен среден риск. При пациенти с неблагопри-
ятен 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 профилактична-
та 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 висо-
ка вероятност за ограничен локален рецидив, РТ 
може да се счита за спасителна. Препоръчителната 
доза отново е 64-72 Gy, приложени в стандартни 
фр акции.

Брахитерапия

• Интерстициална брахитерапия с радиоактивни па-
ладий или йод, която осигурява много по-висока 
доза радиация на простатата, се прилага при па-
циенти с КП, ограничен в обема на жлезата, които 
имат нискорискови тумори и някои пациенти със 

среден риск. По-добрите определения на обема на 
тумора и радиационната дозиметрия са направили 
тази извънболнична техника по-точна.

Комбинирана EBRT и брахитерапия

• EBRT, последвана от брахитерапия е все по-често 
използвана стратегия. Клиничните данни подкре-
пят безопасността и ефикасността на този подход 
при подбрана популация от пациенти. Комбина-
цията на EBRT, последвана от високодозова брахи-
терапия, демонстрира сигнификантно удължаване 
на степента на биохимичния, свободен от заболя-
ване, 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 пациен-
ти с ниско- и среднорисково заболяване. Степен-
та 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 ПЪРВОНАЧАЛ-
НО ТРЕТИРАНЕ

Сравняването на начините на лечение по отношение 
на общата преживяемост и преживяемостта без забо-



357

ляване е трудно поради различията в дизайна на из-
следването, подбора на пациента и техниките на лече-
ние.

• Въпреки че не е имало достатъчно рандомизира-
ни проучвания, сравняващи РТ с РП, тези подхо-
ди имат еквивалентна преживяемост, свободна от 
PSA прогресия (наричана още преживяемост без 
биохимичен рецидив) при подходящо съпостави-
ми 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 паци-
енти 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 еквивалент-
на ефикасност с по-високи пикочни усложнения в 
групата с брахитерапия.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ДЕФИНИТИВНО ЛЕЧЕ-
НИЕ

• 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 адю-
вантната терапия. Алтернативните методи като 
HIFU, криотерапия или фокалната терапия не раз-
полагат с установена валидирана граница на PSA, 
която да дефинира настъпващ биохимичен реци-
див и, съответно, следват основните принципи на 
проследяване, валидни за класическите дефини-
тивни 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 ра-
дикална простатектомия препоръчителният ин-
тервал 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 не-
откриваем (< 0.1 ng/ml) 2 месеца след РП. Стойност 
на маркера > 0.2 ng/ml (а с още по-голяма сигур-
ност > 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 интервен-
ция.

• 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 

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.

• Не всеки рецидив на простатния карцином се 
свързва с повишаване на стойността на PSA, като 
това е особено характерно при агресивни, ниско 
диференцир ани карциноми. Ректалното туширане, 
в комбинация с изследването на PSA, е ефективна 
стратегия за проследяване след дефинитивна ради-
отерапия. 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 симп-
томатика.

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 асо-
циира с по-авансирало заболяване (позитивни хирур-
гични 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 едногодиш-
ната и 5-годишната преживяемост без биохимична 
прогресия са съответно 68% и 36%, съпоставено с 95% 
и 72% при пациенти с недоловим PSA след проста-
тектомията. 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 визуализира-
щи 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 0,5-
0,99 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 поведе-
ние 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 проуч-
вания, 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 удължа-
ване на преживяемостта без прогресия.

При 27 до 53% от пациентите, преминали дефинитив-
но лечение за простатен карцином (радикална прос-
татектомия или радиотерапия), се наблюдава пови-
шаване на PSA в хода на проследяването (биохимичен 
рецидив на заболяването). Докато повишаващите се 
стойности на маркера като цяло предшестват метас-
татичната 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 за-
боляване. Съществува риск от свръхлечение на паци-
енти само с биохимична прогресия, която не би имала 
отношение към общата преживяемост и качеството 
на живот на болния. Дефиницията за клинично зна-
чима прогресия на PSA след дефинитивно лечение се 
различава в зависимост от предприетия дефинитивен 

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 гра-
ница 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, дефиници-
ята на биохимична прогресия (с вероятност > 80% за 
клинична прогресия) е повишаване, а PSA с > 2ng/ml 
от достигнатия надир на PSA след проведеното лече-
ние, независимо каква е стойността на надира.

Такива конкретни дефиниции не са определени за де-
текция на биохимичен рецидив след HIFU или крио-
терапия, поради липса на данни от клинични проуч-
вания, 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 същест-
вуват няколко стратегии на терапевтично поведение.

• Биохимична прогресия след радикална простатек-
томия (cTx cN0 M0, без проведен PSMA PET/CT): 
ранната спасителна радиотерапия (СРТ) предоста-
вя възможност за излекуване в голям процент от 
случаите на пациенти с прогресиращи стойности 
на PSA след РП, осигурявайки до 75% намалява-
не 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-
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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 па-
циенти с PSA-DT < 12 месеца и pGS 8-10 (високорискови) провеждането на СРТ е препоръчително. Добавя-
нето 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 самостоя-
телно 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 конвен-
ционалните 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 андроген-
на депривация или провеждане на локални аблативни процедури. Спасителната простатектомия след дефини-
тивна 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 преживя-
емост 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 операци-
ята 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 дефини-
тивна 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 проста-
тата, 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 проста-
тен 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-резис-
тентен 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 кастра-
цията, но тази разлика не се наблюдава при неметастатични пациенти. Едно проучване доказва неинфериор-
ност 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 кар-
цином, 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 чувстви-
телен рак на простатата. Продължителната ADT използва многократни дози от GnRH агонисти/антаго-
нисти, 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 оч-
акванията. 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 ме-
тастатичен и неметастатичен кастрационно-резистен-
тен 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 те-
рапията и крайните резултати от лечението на забо-
ляването все още не е обективно оценено. Автоматич-
ната екстраполация на наличните данни и, съответно, 
препор ъки за лечение на ПК, както и показанията на 
отделните медикаменти, използвайки метод за просле-
дяване 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 

(PRR) се определя като процент от пациентите със 
спад на PSA > 50% и това е традиционно използван 
критерий. Поради различията в подбора на пациенти-
те 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 цитостатич-
ни агенти) могат да регулират възходящия или низ-
ходящия израз на PSA, независимо от неговия ефект 
върху растежа на рака.

Тъй като разбирането за карцином на простатата ево-
люира през последните години, в контекста на новите 
съществуващи терапии и по-големия опит с по-ста-
рите 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 
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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. Устано-
вяване на нови лезии при костно сканиране трябва да бъде потвърдено от последващо костно сканиране най-мал-
ко 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 заболява-
нето при метастазирал КП, не единствено PSA;

– първоначалните промени при костното сканиране не са достатъчни за прекъсване на терапията; Пациенти-
те 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 грани-
ци. 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 фосфа-
таза), но малко от тях са валидирани.

„Обем на заболяването“ като потенциален предиктор е въведен от клиничното проучване CHAARTED (Chemo-
hormonal Th erapy 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 метаст атичното заболяване“ е термин, дефиниран в проучването LATITUDE к ато 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 прогно-
стични 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 метас-
татично 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 андро-
гени, което води до трайни ремисии и ефективно палиативно лечение. Продължителността на отговора вари-
ра 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 преживя-
емост, клиничната прогресия на заболяването и прекратяване на лечението поради странични реакции, в срав-
нение 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 (на-
пример, нилутамид, флутамид и бикалутамид). Това обаче е противоречиво в условията на метастатично заболя-
ване, 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) уве-
личаване на тестостерона, което може да доведе до обостряне на тумора (fl are – 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 к е-
токоназол 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 игра-
ят 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 ком-
бинирана с цитостатична терапия или с андрогенни рецепторни блокери от следващо поколение. ADT + ци-
тостатична 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 ме-
тастатичен 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 перорал-
на терапия не е задължителна. Профилактичната 
употреба на G-CSF намалява риска от развитие на 
фебрилна неутропения.

ADT + андрогенни рецепторни таргетни аген-
ти (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 проста-
тен карцином е проучено в клиничните изпитвания 
STAMPEDE и LATITUDE. И в двете проучвания е 
достигнато статистически значимо увеличаване на 
общата преживяемост при прилагане на комбинира-
ното лечение при мъже с високорисково заболяване 
съгласно критерия (> 3 костни метастази, наличие на 
висцерални метастази, ISUP > 4) спрямо самостоятел-
на 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 данни-
те от тези проучвания, комбинацията на Abiraterone 
acetate, Prednisone и ADT следва да се счита за стан-
дарт при лечение на новодиагностициран метастати-
чен високорисков чувствителен към хормони проста-
тен карцином.

В трите големи рандомизирани проучвания – 
ENZAMET, ARCHES и TITAN, се изучава комбини-
рането на ADT с андрогенни рецепторни блокери от 
ново поколение (Enzaluatmide и Apalutamide) при па-
циенти с mHSPC.

В проучването ARHES първичната крайна точка rPFS 
е статистически значимо подобрена при комбинира-
нето на Enzalutamide 160 mg/ден с ADT, в сравнение с 
контролното рамо ADT. 36% от пациентите са с ниско-
обемно заболяване, 25% са имали предшестващо ло-
кално лечение и 18% са получили предходно лечение с 
Docetaxel. В ENZAMET първична крайна цел е обща-
та 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 комби-
нацията от Apalutamide + ADT срещу ADT, като rPFS 
и OS са първични крайни цели. И при двете е достиг-
нато статистически значимо подобрение. 16% от па-
циентите са получавали предходно локално лечение, 
37% са с нискообемно заболяване и 11% са получавали 
предходно Docetaxel.

В обобщение, добавянето на андрогенен рецепто-
рен блокер от ново поколение (Enzalutamide или 

Apalutamide) към ADT значимо подобрява клинични-
те резултати при лечение на мъже с mHSPC, независи-
мо 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 проучване-
то PEACE-1, в което фигурира комбинацията ADT + 
Docetaxel + Abiraterone Acetate + Prednisone в едно от 
рамената за лечение на пациенти с новодиагности-
циран mHSPC, като се достига впечатляващото сиг-
нификантно 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 токсичност-
та на комбинацията ще бъде неоправдана за лечение 
на всички пациенти с тази характеристика предстои да 
се разбере.

С оглед на получените данни през последните годи-
ни за значително по-добри терапевтични резултати 
от комбинирано лечение при метастатичен, чувст-
вителен 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 след-
ва да бъде направен въз основа на индивидуалните 
характеристики на пациента, риска на заболяването, 
обема на метастатично ангажиране, общото състоя-
ние, 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 терапевтич-
ни агенти за комбинация с ADT.

ЛОКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НОВОДИАГНОСТИЦИ-
РАН МЕТАСТАТИЧЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ

В две големи рандомизирани проучвания (HORRAD и 
STAMPEDE) се оценява ефективността на облъчване 
на първичния тумор на простатата при новодиагно-
стицирани случаи в метастатичен стадий. Резултати-
те 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 про-
гресия на PSA. От субгруповия анализ на STAMPEDE 
обаче става ясно, че при пациенти с нискообемно за-
боляване, отговарящо на критериите за олигометаста-
тичност, облъчването на простатата води до подобря-
ване на общата преживяемост на 3-тата година с 7%.

Не е ясно дали тези данни могат да бъдат екстрапо-
лирани за радикалната простатектомия в метастати-
чен стадий като алтернатива за локално лечение, тъй 
като резултатите от течащите проучвания, оценяващи 
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ефективността на този подход, още не са обявени.

Локалното лечение    на метастазите цели отлагане на 
необходимостта от системна терапия при новодиаг-
ностицирани метастатични случаи. Ефективността 
на този подход е оценен в проучването ORIOLE, при 
което прогресия след 6 месеца е оценена като първич-
на крайна точка, сравнявайки насочена към метаста-
зите терапия срещу активно наблюдение. Първичната 
крайна цел е постигната с голяма статистическа зна-
чимост (19% спрямо 61%, p = 0.005), но не е отчетен 
ефект върху общата преживяемост. Този подход след-
ва 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 КАСТРАЦИОН-
НО-РЕЗИСТЕНТЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА 
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ARA ОТ ВТОРА ЛИНИЯ

Кастрационна резистентност се дефинира като био-
химична или радиологична прогресия на простатния 
карцином на фона на кастрационни нива на тестосте-
рона < 50 ng,dL или 1,7 nmol/l. Биохимичната прогре-
сия се изразява в три последователно отчетени през 
поне 1 седмица завишавания на PSA, водещи до две 
50% увеличения над надира на PSA и абсолютна стой-
ност на маркера > 2 ng/ml. Радиологичната (образна, 
рентгенографска) прогресия се дефинира като поява 
на поне 2 нови костни метастази на сцинтиграфско из-
следване или поява на нова или прогресия на същест-
вуваща 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 резистент-
ност, 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 кас-
трационно-резистентен простатен карцином се осно-
вава на няколко фактора: 

• предшестващо лечение за mHSPC или non-mCRPC;

• предходно лечение за mCRPC;

• продължителност на отговора и бързина на про-
гресията от предходно лечение;

• известната кръстосана резистентност между 
андрогенните рецепторни блокери от ново поколе-
ние (ARTA);

• съпътстваща терапия и известни лекарствени вза-
имодействия;

• известни генетични алтерации;

• известни хистологични варианти и дефекти в ДНК 
репариращите гени (преценка за лечение с плати-

нов препарат или таргетно лечение с PARP инхи-
битор);

• локални одобрения за медикаментозно лечение и 
реимбурсиране;

• достъпни клинични проучвания;

• пациентът и неговите съпътстващи заболявания.

Одобрени за лечение на mCRPC в Европа са ме-
дикаментите: 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, особе-
но при прогресия на първия приложен < 12 месеца 
след стартиране на лечението;

• използването на последователността от цитоста-
тични медикаменти Docetaxel, следван при прогре-
сия от Cabazitaxel, се препоръчва в началните етапи 
на лечение, докато пациентът е в кондиция да поне-
се химиотерапия.

НЕМЕТАСТАТИЧЕН КАСТРАЦИОННО-РЕЗИС-
ТЕНТЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ (NMCRPC)

При често и редовно проследяване на PSA по време на 
андрогенна депривация рано се установява биохимич-
ната прогресия, която в 1/3 от случаите е последвана 
от визуализиране на костни метастази на целотелесна 
костна сцинтиграфия в рамките на 2 години. При па-
циенти с CRPC и без образни данни от КТ или ЦКС 
за метастатично ангажиране, интерпретирането на из-
ходната 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 ме-
тастази 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 паци-
енти. Симптоматичните пациенти подлежат на реста-
диране, независимо от стойността на PSA. С навли-
зането 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 слу-
чаи 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 без-
опасност 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 ефектив-
ността е проведена на база проследяване на прежи-
вяемост без метастази, която и в трите проучвания е 
сходна (между 36,6 и 40,5 месеца). И в трите проучва-
ния се регистрира полза по отношение на общата пре-
живяемост.

МЕТАСТАТИЧЕН КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕН-
ТЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ (mCRPC)

След определен период на контрол на заболяването 
чрез кастрация се появяват данни за прогресия на 
простатния карцином. Ефектът върху общата пре-
живяемост 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 одо-
брени в комбинация с ADT, налага продължаването ѝ 
и в кастрационно-резистентния стадий на заболява-
нето.

Първа линия на лечение за mCRPS

Терапевтичните опции за лечение на мъже с метаста-
тичен кастрационно-резистентен простатен карци-
ном 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 зна-
чително намалява вторичното производство на 
андроген (включително тестостерон прекурсорите 
дехидроепиандростерон и андростендион) от над-
бъбречните жлези и вероятно в КП клетки. Оценен 
при пациенти с асимптоматичен или слабо симпто-
матичен, химионаивен mCRPC в проучване COU-
AA-302, срещу ADT + Prednisone; първични край-
ни 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 рецепто-
рен блокер от ново поколение. За разлика от кла-
сическите антиандрогени Enzalutamide значително 
намалява AR-медиираната сигнална транслокация 
до ядрото, ограничава ДНК свързването и ин-
хибира рецепторната медиирана ДНК транскри-
пция. Не показва никакви агонистични свойства, 
за разлика от антиандрогените от първо поколе-

ние (bicalutamide, fl utamide). Kлинично проучва-
не PREVAIL при пациенти с асимптоматичен или 
слабо симптоматичен, химионаивен mCRPC, сре-
щу плацебо + ADT с първичните крайни цели: ОS, 
rPFS, доказва статистически значимо превъзход-
ство на изследваното рамо, независимо от възрас-
тта на пациентите (>/< 75 години) и наличието на 
висцерални метастази. При наличие на чернодроб-
ни метастази обаче не се установява клинично зна-
чимо 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 из-
следваното 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-висо-
ката доза, приложена на 3 седмици, в комбинация 
с 5 mg prednisone 2 пъти/ден, като употребата на 
Prednisone може да се спести при противопоказа-
ния. 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 про-
дължителност 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. По-
казан е за лечение на асимптоматични или мини-
мално симптоматични пациенти с mCRPC въз ос-
нова 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 раз-
лика 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 апа-
ратура за обработка, където са изложени на синте-
зиран 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.
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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 заболява-
нето, налагаща приложението на следваща линия на лечение за постигане на контрол на заболяването. Про-
дължаването 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 предход-
но 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 комбинаци-
ята 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 постмаркетин-
гови 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 настъп-
ване 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 сред-
на 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 удъ-
лжаване 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 разли-
ка 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.

• Последователност на лечение при mCRPC:

– ARTA -> ARTA при пациенти, нелекувани с хи-
миотерапия. Последователното използване на 
андрогенни рецепторни блокери от ново по-
коление 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 рез-
истентност между медикаментите от тази група. 
Данни от систематичен преглед и метаанализ 
предполага известна ефективност по отноше-
ние на PFS и PSA PFS при последователността 
Abiraterone – Enzalutamide, без ефект върху OS;

– ARTA -> PARP инхибитор следва да се има пред-
вид при пациенти с герминартивна или сома-
тична делеция в гените за хомоложна рекомби-
национна 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 заболя-
ването. 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 последовател-
ността на предходните линии;

– ARTA преди или след Docetaxel. Има доказател-
ства 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 прос-
пективно, фаза 3, проучване, изследващо тези 
последователности и установява превес при по-
следователното приложение на двата таксана в 
по-ранните етапи на лечение.

• Базирана на PSMA терапия. Добавянето на радио-
емитер към диагностичния трейсър PSMA дава 
възможност за таргетирано достигане и облъчване 
на метастатични депозити при по-ниска токсич-
ност, свързана с радиотерапията. След идентифи-
циране 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-

фа-емитер (актиний 225) PSMA. Най-много данни 
са получени при изследване на 177 Lu-PSMA-617, 
демонстрирайки обещаващи резултати след про-
гресия на множество линии за метастатично забо-
ляване. За разлика от Ra-223, 177Lu PSMA е пока-
зан за лечение на пациенти не само с костно метас-
татично ангажиране.

ЛЕЧЕНИЕ НА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

• Горещите вълни от хормоналната терапия най-чес-
то са лекувани с ниска доза венлафаксин или габа-
пентин с променлив успех.

• Болезнената гинекомастия, често наблюдавана, ко-
гато 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 ежеднев-
но vit. D и калциеви добавки, освен ако няма про-
тивопоказания. Да се изследва изходното ниво на 
костната минерална плътност, преди да се започне 
дългосрочна ADT. Лечението с бифосфонати тряб-
ва да се има предвид при пациенти с ниска костна 
минерална плътност.

ЛЕЧЕНИЕ НА КОСТНИ МЕТАСТАЗИ

• Докато опиа тите могат да се използват за облекча-
ване на болката в костите, противовъзпалителни-
те ефекти  на нестероидни противовъзпалителни 
(НСПВС) не трябва да се пренебрегват при паци-
енти с метастази в костите.

• РТ при болезнени метастази на гръбначния мозък 
осигурява облекчаване на оплакванията при при-
близително 80% от пациентите. Страничните ефек-
ти 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 приблизи-
телно 50 Gy, така че може да се проведе повторно 
лечение в някои случаи.

• Радиоизотопът стронций-89 (метастрон) е калци-
ев 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, обикнове-
но една до три седмици след лечението и в продъл-
жение 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, подоб-
ни на тези на стронция, но с по-кратък полуразпад 
и по-малка токсичност за костния мозък. Новопо-
лучените данни с α-частици, излъчващи радий-223 
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(алфарадин), предполагат минимална токсичност 
и предимство по отношение на общата преживяе-
мост при метастатичен кастрационен рак на прос-
татата.

• Бисфосфонатите инхибират остеокластната костна 
резорбция, намаляват честотата и отлагат появата 
на скелетно-свързани събития при пациенти с на-
преднал CRPC. Золедроновата киселина 4 mg IV на 
всеки 4 седмици е одобрена при тези случаи. Стра-
ничните ефекти включват свързани с инфузията 
миалгии, бъбречна дисфункция и остеонекроза на 
челюстта. Дозата трябва да се коригира при бъб-
речна недостатъчност. Остеомодулатори не следва 
да се прилагат при пациенти с чувствително на кас-
трация заболяване, поради липса на данни за зна-
чимо подобрение на заболяването и дългата експо-
зиция на остеомодулиращо лечение в хода на ос-
новното лечение, което се асоциира с малка полза и 
нарастващ риск от усложнения след 2-рата година.

• Денозумаб (Xgeva) е напълно хуманизирано анти-
тяло, което се свързва с RANK лигандa и е от ре-
шаващо 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 метас-
тази при пациенти с рак на простатата, въпреки че 
неговата клинична полза при забавяне на метаста-
зи все още не е установена. Въпреки че денозумаб 
се различава от бифосфонатите по механизъм на 
действие, има сходно въздействие при остеонекро-
за на челюстта. Остеомодулатори не следва да се 
прилагат при пациенти с чувствително на кастра-
ция заболяване, поради липса на данни за значимо 
подобрение на заболяването и дългата експозиция 
на остеомодулиращо лечение в хода на основно-
то лечение, което се асоциира с малка полза и на-
растващ риск от усложнения след 2-та година.

КОМПРЕСИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК

Метастазите на гръбначния стълб могат да предизви-
кат компресия на гръбначния мозък.

Болката е ранен признак на компресия на гръбнач-
ния мозък в повече от 90% от пациентите. Мускулна 
слабост или неврологични нарушения са другите ин-
дикатори 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, стомаш-
но-чревна и автономна дисфункция са късни симп-
томи. Компресията на гръбначния мозък обикновено 
прогресира бързо при тези случаи.

Диагнозата изисква задълбочено познаване на анам-
незата и физическото състояние, със специално вни-
мание към опорно-двигателния апарат и невроло-
гични 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 яд-
рено-магнитен резонанс, като например пейсмейкър.

Трябва да се започне с високи дози стероиди (напри-
мер дексаметазон > 24 mg IV, последвано от 4 mg IV 
или перорално всеки 6 часа), веднага след като анам-
незата на заболяването или неврологичното изследва-
не идентифицира компресията на гръбначния мозък. 
Консултации с неврологични или ортопедични хирур-
зи 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 стеро-
иди и РТ;

РТ апаратура не е налична на местно равнище;

пациентът има бързо прогресиращ неврологичен де-
фицит. Според едно рандомизирано проучване паци-
енти, подложени на декомпресивна хирургична резек-
ция, последвана от РТ, запазват способността да ходят 
значително по-дълго, отколкото тези, третирани само 
с РТ.

Литература:

1. Albertsen P.C., Hanley J.A., Gleason D.F., Barry M.J. 
Competing risk analysis of men aged 55 to 74 years at 
diagnosis managed conservatively for clinically localized 
prostate cancer. JAMA. 1998; 280 (11):975-980.

2. Andriole G.L., Crawford E.D., Grubb R.L. 3rd et al. 
Mortality results from a randomized prostate-cancer 
screening trial. N Engl J Med. 2009; 360 (13):1310-1319.

3. Bolla M., Collette L., Blank L. et al. Long-term results with 
immediate androgen suppression and external irradiation in 
patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC 
study): a phase III randomised trial. Lancet. 2002; 360 
(9327):103-106.

4. Bolla M., Gonzalez D., Warde P. et al. Improved survival 
in patients with locally advanced prostate cancer treated 
with radiotherapy and goserelin. N Engl J Med. 1997; 337 
(5):295-300.

5. Bolla M., van Poppel H., Tombal B. et al. Postoperative 
radiotherapy aft er radical prostatectomy for high-risk 
prostate cancer: longterm results of a randomised controlled 
trial (EORTC trial 22911). Lancet. 2012; 380 (9858):2018-
2027.

6. Crawford E.D., Eisenberger M.A., McLeod D.G. et al. A 
controlled trial of leuprolide with and without fl utamide in 
prostatic carcinoma. N Engl J Med. 1989; 321 (7):419-424.



370

7. de Bono J.S., Logothetis C.J., Molina A. et al. Abiraterone 
and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl 
J Med. 2011; 364 (21):1995-2005.

8. de Bono J.S., Oudard S., Ozguroglu M. et al. Prednisone 
plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-
resistant prostate cancer progressing aft er docetaxel 
treatment: a randomised open-label trial. Lancet. 2010; 376 
(9747):1147-1154.

9. Eisenberger M.A., Blumenstein B.A., Crawford E.D. 
et al. Bilateral orchiectomy with or without fl utamide 
for metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 1998; 339 
(15):1036-1042.

10. Freedland S.J., Humphreys E.B., Mangold L.A. et al. Risk 
of prostate cancer-specifi c mortality following biochemical 
recurrence aft er radical prostatectomy. JAMA. 2005; 294 
(4):433-439.

11. Gleave M., Goldenberg L., Chin J.L. et al. Natural 
history of progression aft er PSA elevation following radical 
prostatectomy: update. J Urol. 2003; 169 (4):A690.

12. Granfors T., Modig H., Damber J.E., Tomic R. Combined 
orchiectomy and external radiotherapy versus radiotherapy 
alone for nonmetastatic prostate cancer with or without 
pelvic lymph node involvement: a prospective randomized 
study. J Urol. 1998; 159 (6):2030-2034.

13. Hanks G.E., Pajak T.F., Porter A. et al. Radiation 
Th erapy Oncology Group. Phase III trial of long-term 
adjuvant androgen deprivation aft er neoadjuvant hormonal 
cytoreduction and radiotherapy in locally advanced 
carcinoma of the prostate: the Radiation Th erapy Oncology 
Group Protocol 92-02. J Clin Oncol. 2003 ;21 (21):3972-
3978.

14. Hoskin P.J., Motohashi K., Bownes P. et al. High dose 
rate brachytherapy in combination with external beam 
radiotherapy in the radical treatment of prostate cancer: 
initial results of a randomized phase three trial. Radiother 
Oncol. 2007; 84 (2):114-120.

15. Hurwitz M.D., Halabi S., Archer L. et al. Combination 
external beam radiation and brachytherapy boost with 
androgen deprivation for treatment of intermediate-risk 
prostate cancer: long-term results of CALGB 99809. Cancer. 
2011; 117 (24):5579-5588.

16. Kantoff  P.W., Higano C.S., Shore N.D. et al. Sipuleucel-T 
immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. N 
Engl J Med. 2010; 363 (5):411-422.

17. Klotz L., Boccon-Gibod L., Shore N.D. et al. Th e 
effi  cacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, 
randomized, open-label, parallel-group phase III study in 
patients with prostate cancer. BJU Int. 2008; 11:1531-1538.

18. Lawton C.A., Winter K., Murray K. et al. Updated results 
of the phase III Radiation Th erapy Oncology Group (RTOG) 
trial 85-31 evaluating the potential benefi t of androgen 
suppression following standard radiation therapy for 
unfavorable prognosis carcinoma of the prostate. Int J Radiat 

Oncol Biol Phys. 2001; 49 (4):937–946.

19. Lippman S.M., Klein E.A., Goodman P.J. et al. Eff ect of 
selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other 
cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention 
Trial (SELECT). JAMA. 2009; 301 (1):39-51.

20. Messing E., Manola J., Sarosdy M. et al. Immediate 
hormonal therapy compared with observation aft er radical 
prostatectomy and pelvic lymphadenectomy in men with 
node positive prostate cancer: results at 10 years of EST 3886. 
J Urol. 2003; 169 (suppl 4):A1480.

21. Nilsson S., Franzén L., Parker C. et al. Bone-targeted 
radium-223 in symptomatic, hormone-refractory prostate 
cancer: a randomised, multicentre, placebo-controlled phase 
II study. Lancet Oncol. 2007; 8 (7):587-594.

22. Penson D.F., Mclerran D., Feng Z. et al. 5-year urinary 
and sexual outcomes aft er radical prostatectomy; results 
from the prostate cancer outcomes study. J Urol. 2005; 173 
(5):1701-1705.

23. Petrylak D.P., Tangen C.M., Hussain M.H.A. et al. 
Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone 
and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N 
Engl J Med. 2004; 351 (15):1513-1520.

24. Pilepich M.V., Caplan R., Byhardt R.W. et al. Phase III 
trial of androgen suppression using goserelin in unfavorable-
prognosis carcinoma of the prostate treated with defi nitive 
radiotherapy: report of Radiation Th erapy Oncology Group 
Protocol 85-31. J Clin Oncol. 1997; 15 (3):1013–1021.

25. Pilepich M.V., Winter K., Lawton C. et al. Androgen 
suppression adjuvant to defi nitive radiotherapy in prostate 
carcinoma—long-term results of phase III RTOG 85-31. Int 
J Radiat Oncol Biol Phys. 2005; 61 (5):1285-1290.

26. Potosky A.L., Legler J., Albertsen P.C. Health outcomes 
aft er prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: 
results from the Prostate Cancer Outcomes Study. J Natl 
Cancer Inst. 2000; 92 (19)1582-1592.

27. Pound C.R., Partin A.W., Eisenberger M.A., Chan D.W., 
Pearson J.D., Walsh P.C. Natural history of progression aft er 
PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA. 1999; 
281 (17):1591-1597.

28. Ross R.W., Beer T.M., Jacobus S. et al. A phase 2 study of 
carboplatin plus docetaxel in men with metastatic hormone-
refractoryprostate cancer who are refractory to docetaxel. 
Cancer. 2008: 112 (3):521-526.

29. Ryan C.J., Smith M.R., de Bono J.S. et al. Abiraterone in 
metastatic prostate cancer without previous chemotherapy. 
N Engl J Med. 2013; 368 (2):138-148.

30. Saad F., Gleason D.M., Murray R. et al. A randomized, 
placebo-controlled trial of zoledronic acid in patients with 
hormone-refractory metastatic prostate carcinoma. J Natl 
Cancer Inst. 2002; 94 (19):1458-1468.

31. Scher H.I., Fizazi K., Saad F. et al. Increased survival 
with enzalutamide in prostate cancer aft er chemotherapy. N 



371

Engl J Med. 2012;367(13):1187-1197.

32. Scher H.I., Halabi S., Tannock I. et al. Design and end 
points of clinical trials for patients with progressive prostate 
cancer and castrate levels of testosterone: recommendations 
of the Prostate Cancer Clinical Trials Working Group. J Clin 
Oncol. 2008; 26 (7):1148-1159.

33. Schroder F.H., Hugosson H., Roobol M.J. et al. Screening 
and prostate-cancer mortality in a randomized European 
study. N Engl J Med. 2009; 360 (13):1320-1328.

34. Smith M.R., Saad F., Coleman R. et al. Denosumab 
and bone-metastasis-free survival in men with castration-
resistant prostate cancer: results of a phase 3, randomised, 
placebo-controlled trial. Lancet. 2012; 379 (9810):39-46.

35. Tannock I.F., De Wit R., Berry W.R. et al. Docetaxel plus 
prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced 
prostate cancer. N Engl J Med. 2004; 351 (15):1502-1512.



372

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  зло-
качествено 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 трансфор-
мация 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 изле-
куван 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 произ-
тичащата от това подобрена продължителност на жи-
вота, трябва да се отделят специални съображения за 
страничните ефекти на терапията, особено при ранен 
стадий на заболяването, където дори консервативни-
те интервенции водят до излекуване при над 98% от 
пациентите. Независимо от терапевтичната интервен-
ция, всички пациенти трябва да бъдат наблюдавани 
внимателно в следващите години, както за рецидиви-
ращи заболявания, така и за дългосрочните послед-
ствия от терапията.

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Епидемиология

Ракът на тестисите представлява 1% от всички зло-
качествени 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 

увеличава през последните четири до пет десетилетия 
в повечето западни страни. Няколко епидемиологич-
ни проучвания приписват увеличаването на кохорт-
ния ефект при раждаемостта.

Въпреки че честотата на рака на тестисите се е уве-
личила 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 смърт-
ността – 3.2%.

Рискови фактори

• Крипторхидизъм. Крипторхидните тестиси, дефи-
нирани като ненапълно слезли тестиси, разположе-
ни над външния ингвинален пръстен, са свързани 
с двукратно до четирикратно увеличаване на риска 
от рак на тестисите при пациенти с интраабдоми-
нал ни 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 контралатерални те тестиси при 
няколко групи пациенти. 1% до 5% от пациентите 
имат двустранно заболяване.

• Преканцероза. Интратубуларна неоплазия на заро-
дишни клетки се наблюдава при 90% от карцино-
мите на тестисите.

• Наследствено заболяване. Въпреки огромното до-
казателство за силен фамилен компонент на риска 
от карцином на тестисите, към днешна дата не е 
открит определен онкоген. Около 1,4% от паци-
ентите с карцином на тестисите имат положител-
на фамилна анамнеза за заболяването. Синът на 
засегнат баща има четири до шест пъти по-голям 
риск, докато за брат на засегнат брат, рискът се уве-
личава до 8-10 пъти. Рискът е 70-кратно по-висок 
при монозиготни близнаци.

• Хромозомни аномалии. Синдромът на Клайнфел-
тер (Klinefelter) е свързан с повишен риск от пър-
вични медиастинални тумори на зародишни клет-
ки в няколко серии проучвания и изследвания. 
Подобни проучвания предполагат също и възмож-
ността за повишен риск от рак на тестисите на па-
циенти със синдрома на Даун.

• Синдром на Пьотц-Йегерс (Peutz-Jeghers). Въ-
преки че е установено, че жените със синдром на 
Пьотц-Йегерс имат повишен риск от гонадни ту-
мори, тази връзка е по-слабо изразена при мъже-
те със синдрома. Въпреки това, в някои случаи са 
отчетени функционални тумори на тестисите на 
клетките на Сертоли (Sertoli) с феминизиращ синд-
ром.

• ХИВ инфекция. Рискът от семиноматозни тумори 
на тестисите е значително по-висок при мъжете, 
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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. Причи-
ната за тази асоциация е правдоподобна предвид хроничното възпаление, свързано със саркоидоза и наруше-
ното имунно наблюдение на туморните антигени.

• Микролитиаза на тестисите. Няколко ретроспективни проучвания предполагат евентуална връзка между ми-
кролитиаза на тестисите и рака на тестисите.

• Хипоспадия. Анализите на данни от датския здравен регистър показват потенциална връзка между хипоспа-
дия 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-чо-
вешки хормон го надотропин (β-HCG);

– паранеопластичен енцефалит, свързан с ан-
ти-Ma2.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

• Епидидимит (първоначална диагноза и лечение 
при 18% до 33% от пациентите с ра  к на тестисите).

• Орхит, хидроцеле, варикоцеле или сперматоцеле.

• Лимфом или левкемия.

• Метастази от други тумори, включително меланом 
или рак на белия дроб.

• Инфекциозни заболявания, включително туберку-
лоза и третичен сифилис, причиняващи гуми.

ДИАГНОЗА

Първоначалната оценка на съмнителната тестикулар-
на маса трябва да включва измерване на серумните ту-
морни 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 тес-
тикуларни 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 кли-
никата, но често не е възможно с образните методи, 
въпреки че в литературата се описват характерни бе-
лези, отграничаващи двете групи тумори.

При УЗ изследване семиномните тумори обикнове-
но се представят като добре ограничени хипоехогени 
лезии с хомогенна структура. Могат да изглеждат мул-
тифокални. Типичните ембрионалноклетъчни тумори 
са по-неясно отграничени от околния паренхим и с 
по-нехомогенна структура. Тератомите показват сме-
сена ехогенност и често съдържат кистични зони и 
калцификати. В общи линии хетероехогенната струк-
тура корелира със зони на хеморагии и некроза и е 
по-характерна за по-големите лезии.

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 до-
плеров сигнал в тумора не е задължителна находка.

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 ди-
ференциалната диагноза винаги трябва да се включ-
ват и метастази, тъй като те са много по-чести в тази 
възрастова група, отколкото първичните тумори. В 
тестисите могат да метастазират туморите на проста-
тата, бъбрека, бронхиален СА, панкреас и щитовидна 
жлеза.

Между 2 и 4% от туморите на тестисите могат да са 
двустранни. Поради това УЗ изследването на палпа-
торно нормалния контралатерален тестис e решаващо 
за точното стадиране, както и при оперирани пациен-
ти за ранна диагностика на метахронни лезии.

В случаи, кoгато диагнозата е под въпрос, допълнител-
на информация може да ни даде МРТ изследването. 
Солидните неоплазми на тестисите имат нисък сиг-
нал 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-въз-
растни мъже и често се откриват инцидентно. Свърз-
ват 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 фо-
кална 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 напо-
добява клинично и ехографски неоплазма – хипоехо-
генен епидидим в съчетания с огнищна хипоехогенна 
тестикуларна лезия.

Дилатацията на рете тестис (тубуларна ектазия) 
може да имитира интратестикуларна лезия, предста-
вяща 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 – сперма-
тоцеле, епидидимална киста или анамнеза за епидиди-
мит или вазектомия. Обикновено се среща при мъже 
над 50-год. възраст.

Пътища на метастазиране. Повечето тестикулар-
ни тумори метастазират по лимфен път. Изключение 
прави хориокарциномът, който метастазира и хемато-
генно. Ретроперитонеалните лимфни възли са първата 
и най-честата локализация на метастазиране. Ингви-
налните лимфни възли се засягат рядко – обикновено 



375

при масивни ретроперитонеални метастази с ретро-
градно разпространение или когато има ангажиране 
на скротума от тумора.

Следвайки лимфния ток по ductus thoracicus метаста-
зите се разпространяват над диафрагмата в медиасти-
налните лимфни възли. Оттам, попадайки в малкия 
кръг на кръвообращение – в белия дроб. Срещат се 
още мозъчни, костни и чернодробни метастази.

Образни методи на стадиране при тумори на 
тестиса

УЗ не се препоръчва за стадиране при тестикуларен 
рак, тъй като отстъпва значително на другите методи-
ки – КТ и МРТ.

КТ

КТ с интравенозен и перорален контраст е образен 
метод на избор за оценка на ретроперитонеалните 
лимфни вериги и абдоминалните органи. Наличие-
то 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 зави-
сима от размера на възлите, тъй като тестикуларният 
рак има висока склонност към нодални микрометас-
тази. КТ остава образен метод на избор за оценка от-
говора от лечението и наличие на рецидив при просле-
дяване. КТ превъзхожда значително конвенционална-
та рентгенография на гр. кош в де монстрирането на 
пулмоналните метастази и медиастиналната лимфаде-
нопатия.

МРТ

КТ и МРТ показват сходна специфичност и чувст-
вителност 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 обосно-
вана опция за изследване при оценка на стадия. МРТ 
с контраст от лимфотропни наночастици от суперпа-
рамагнитно в-во – FeO (USPIO) има голяма чувстви-
телност (88%/) и специфичност (92%) в идентифици-
рането 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 възмож-
ност да покажат метастази в малки по размери лимф-
ни възли. РЕТ няма възможност да диагностицира ме-
тастазите от зрял тератом. FDG-PET понастоящем не 

е включен при първичното стадиране на пациенти с 
тестикуларни неоплазми, тъй като липсват доказател-
ства за полза от това.

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 химиоте-
рапия. Недостатък е невъзможността да отграничи 
фиброза и некроза в лимфния възел от М ангажиране 
при тератом.
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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 сним-
ка на гръдния кош и мозъка, ако има показания.

Цели

• Всяка тестикуларна маса изисква навременна обра-
ботка, за да се изключи карцином на тестисите.

• Хистологичното определяне на туморния тип и 
стадия има прогностично и терапевтично значе-
ние.

• Ракът на тестисите е високолечим с 5-годишна пре-
живяемост > 95%.

• Дългосрочните последствия от терапията трябва 
да се обмислят и да се сведат до минимум, когато 
е възможно.

• Орхиектомията е от съществено значение за ди-
агностицирането и контрола на локалния тумор. 
Радикалната ингвинална орхиектомия е за предпо-
читане пред скроталната орхиектомия, трансскро-
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талната биопсия или аспирацията с фини игли по-
ради 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 жъл-
тъчно 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. Пови-
шените нива на серумния α-фетопротеин (AFP) 
показват несеменоматозен компонент на рака на 
тестисите на пациента.

Серумен α-човешки хормон гонадотропин:

• секретиран от синцитиотрофобласти, с полуживот 
от 0,5 до 1,5 дни;

• най-често повишеният туморен маркер при паци-
енти с рак на тестисите;

• появява се при хориокарциноми и може да бъд е 
леко завишен в чистите семиноми;

• високите му нива могат да доведат до гинекомас-
тия.

Серумна лактат дехидрогеназа:

• неспецифичен туморен маркер при рак на тестис-
ите;

• повишен е при 80% от метастатичните семиноми и 
при 60% от напредналите несеминоматозни тумо-
ри;

• отразява цялата туморна тежест, скоростта на ту-
морния растеж и клетъчната пролиферация.

Патология

При пациентите с тестикуларни тумори хирургично се 
отстранява тестиса през ингвиналния пръстен. Въпре-
ки че емпиричните доказателства, подкрепящи това, 
са малко, трансскроталната тестикуларна биопсия не 
се препоръчва поради риска от локално разпростра-
нение на тумора.

• Имунохистохимичното оцветяване може да се из-
ползва за различаване на различните хистологични 
подвидове на карцинома на тестисите.

• Исторически, оцветяването с CD30 и цитокератин 
се използва за различаване на ембрионален карци-
ном (положителен за двата маркера) от чист семи-
ном.

• Съвременното имунооцветяване прави възможно 
увеличаването на точността на това разграничава-
не. 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 екс-
пресира нито от ембрионален карцином, нито от 
тумор на жълтъчното мехурче.

• SALL4 е нов маркер за стволови клетки, който оц-
ветява почти всички подвидове на тумори на заро-
дишни клетки, което го прави много полезен мар-
кер за потвърждаване на метастатично заболяване. 
Той е особено полезен за идентифициране на тумор 
на жълтъчното мехурче, който е силно положите-
лен за SALL4 оцветяване, но отрицателен за OCT4.

• Зародишните клетъчни тумори често са анеупло-
идни (Табл. 1).

• Няколко гени, разположени на изохромозома 12р, 
се смятат за участващи в злокачествената тран-
сформация на първичните зародишни клетки. До-
казателствата посочват наличието на ген на хромо-
зома Xq27 сред пациентите с фамилни тумори на 
тестикуларните зародишни клетки, съвместими с 
X-свързано наследяване.

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 терминоло-
гията. 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 лимф-
ни 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 уста-
новят 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 раз-
пространение. 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 метас-
тази. 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;



378

– 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 прежи-
вяемост 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 тестику-
ларна 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. Пациен-
тите 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%, актив-
ното наблюдение е вариант за след операция на пациенти, които могат да се съобразят с препоръките за просле-
дяване.

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 врем ето.”

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 първоначалнат а 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 орхиекто-
мия, 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).

Ня ма 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 ради-
кална орхиектомия. Пациентите с добра прогноза могат да бъдат лекувани с три цикъла на BEP, а всички остана-
ли 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 забо-
ляване 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, намаля-
ват 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 лимфоваску-
ларна инвазия или ако има преобладаваща хистология на ембрионален карцином. Активното наблюдение е от-
ново 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 ин-
вазия от тумори, въпреки че проучванията показват еквивалентни нива на лечение за адювантна химиотерапия 
спрямо химиот ерапия 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 по-
лучават цялостно мозъчно облъчване заедно с химиотерапия.



381

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.

• Ве ществата, които понастоящем се изследват, включват гемцитабин, паклитаксел, епирубицин и оксалипла-
тин.

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 първич-
ната 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 услож-
нения, 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 въве-
дени от доц. Л. Джонгов в УСБАЛО).

Плодовитост
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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 паци-
енти, 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 крипторхиди-
зъм 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.

Белодробна токсичност

• Блеомицин може да причини пневмония и белод-
робна фиброза, които могат да бъдат фатални при 
до 50% от пациентите.

• Асимптоматичното понижение на белодробната 
функция се разрешава по-често след завършване 
на терапията с блеомицин.

• 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).

• Рутинните тестове за белодробна функция рядко 
се пока   зват 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 нама-
ляване на възпалението на белите дробове, ако въз-
никне белодробна токсичност.

• Пушачите, лекувани с блеомицин, трябва да спрат 
употребата на тютюн.

• Ретроспективните изследвания предполагат, че 
ниската фракция на вдишвания кислород и адек-
ватното управление на интраваскуларния обем мо-
гат да намалят честотата на следоперативна, инду-
цирана от блеоми цин, белодробна токсичност.

Нефротоксичност

• Химиотерапията на базата на цисплатин може да 
доведе до намалена степен на гломерулна филтра-
ция, 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.

Неврологична токсичност

• Химиотерапията на базата на цисплатин може да 
доведе до упорита периферна невропатия при 20% 
до 30% от пациентите.

• Индуцираната от цисплатин невропатия е сензор-
на и дистална. Периферните пръстови дисестезии 
и парестезии са най-честите прояви.

• Полиморфизмът в глутатион S-трансферазния ген 
може да увеличи чувствителността към индуцира-
на от цисплатин невротоксичност.

• Ототоксичността под формата на тинитус или ви-
сокочестотна 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.

Сърдечносъдова токсичност

• Блеомицин, цисплатин и радиация (самостоятелно 
или в комбинация) могат да увеличат риска от сър-
дечносъдово заболяване.

• Ангината, инфарктът на миокарда и внезапната 
сърдечна смърт се увеличават до два пъти.

• Рискът от хипертония, хиперхолестеролемия и ин-
сулинова резистентност е повишен при пациенти с 
рак на тестисите, лекувани с химиотерапия.

• Пациентите също са с повишен риск от тромбоем-
болизъм и феномен на Рейно (Raynaud).

Вторични злокачествени заболявания

• Вторичните злокачествени заболявания са свър-
зани с употре бата на цисплатин, етопозид и ради-
ация. 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 заболя-
ване може да продължи до 35 години след завърш-
ването на химиотерапията или лъчетерапията за 
карцином на тестисите.

• Алкилиращите агенти, като цисплатин, могат да до-
ведат 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 ма-
сивни тумори в предишни радиационни области, 
включително пикочния мехур, стомаха, панкреаса 
и бъбреците.
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РАК НА ВУЛВАТА

Епидемиология

Ракът на вулвата е най-чест при жените в седмото десе-
тилетие 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 пове-
чето неопластични заболявания, е недостатъчно изя-
снена. 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, при-
дружен от възпаления на вулвата, сквамозна хипер-
плазия (хиперпластична дистрофия) или хроничен 
лихен симплекс или lichen sclerosis (съществува съв-
местно с до 25% от случаите на вулварен рак), добре 
диференциран с изразено кератинообразуване. Болес-
тта 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-

лтифокален, придружен от съпътстваща VIN и със 
слабо кератинообразуване. ДНК на човешкия папи-
ломен вирус (HPV), особено тип 16, може да бъде от-
крита 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.

Рискови фактори

Рисковите фактори са: Vulvar интраепителиална нео-
плазия (VIN), особено висока степен (VIN III), пови-
шава 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. Класи-
чески рискови фактори като хипертония, захарен ди-
абет и затлъстяване вероятно са свързани с остарява-
нето 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 за-
боляванията на вулвата (ISSVD) в следните хистоло-
гични групи:

1.1. Доброкачествени туморни и тумороподобни 
състояния.
1.2. Нетуморни епителни заболявания на кожата и ли-
гавиците.
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 отдел-
ни заболявания – еритроплазия на Queyerat, Morbus 
Воwеn и саrсinоmа simplex in situ. Хистологичният ва-
риант на аdеnосаrсinоmа in situ е познат като Morbus 
Paget на вулвата. Карциномът на вулвата започва раз-
витието си от плоския епител (с или без предхождаща 
интраепителна неоплазия) или от различните жлезни 
структури. Макроскопски той се изявява под класи-
ческите форми на екзофит, ендофит или язва, посте-
пенно обхващащи структурите на уретрата, клитора, 
ануса и големите съдове. Най-често началото на про-
цеса 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 злока-
чествените тумори на вулвата се представят най-често 
като карциноми: плоскоклетъчен – в над 90% от случа-
ите (вроговяващ, невроговяващ или верукозен), аде-
нокарцином (под 5%, на база на Бартолиновата жле-
за при по-млади жени), базалноклетъчен карцином и 
аденосквамозен карцином. Първичният аденокарци-
ном 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 зло-
качествени тумори на вулвата, като за стадирането 
се използва степента на Clark и дебелината на инва-
зия по Breslow) и саркомите (най-често лейомиосар-
ком 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. Карци-
номът 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 про-
растване по съседство към околните органи (влагали-
ще, 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 (пър-
во ниво) и тазовите лимфни възли (второ ниво). Хема-
тогенните метастази рядко се случват без включване 
на ЛВ. Хематогенните разсейки, макар и по-редки, мо-
гат 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 облас-
тта на вулвата. По-късно към тези оплаквания се при-
бавя 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 дефе-
кация, общи симптоми при генерализация на тумор-
ния 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. До-
пълнително се използват следните диагностични ме-
тоди: вулво- и перинеоскопия; цитологично изследва-
не 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 засяга-
не на пикочния мехур, уретрата и ректума трябва да 
бъде доказано с биопсия. Ако е налице инвазивно за-
боляване, трябва да се извърши подробен преглед на 
таза, КТ или ЯМР и тазовите лимфни възли (LNs). Ин-
дикации 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; уго-
лемени и уплътнени Бартолинови жлези, особено при 
жени в менопауза.

Стадиране

Най-общо системата TNM е клинично стадиране, до-
като FIGO системата е въз основа на хирургичното 
стадиране. Актуална към 2019 г. е ревизираната кла-
сификация на Международната федерация по акушер-
ство и гинекология (FIGO) от 2009 г, както и TNM ста-
дирането (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 и нвазия ≤ 1.0 
мм

IA Лезии ≤ 2 см, ограничени във вулвата или 
перинеума, със стромална инвазия ≤ 1.0 
мм**, без лимфни метастази

T 1 b Тумор, ограничен във вулвата/
перинеума ≤ 2 cм и стромална инвазия > 1.0 
мм

IB Лезии > 2 см или със стромална 
инвазия > 1.0 мм**, ограничени във 
вулвата или перинеума, с негативни 
лимфни възли



391

T2 Тумор,  с каквато и да е големина, с разпрос-
транение към съседните
перинеални структури (долната 1/3 на уре-
трата, 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, ану-
са), с негативни лимфни възли

T3 Тумор, с каквато и да е големина, с разпрос-
транение към съседните
перинеални структури (горни 2/3 на уретра-
та, 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 
ур етрата, долната 1/3 на влагалището, ану-
са), 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 метастат ични 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 влагалище-
то, пикочния мехур, ректума или е фикси-
ран 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 
тазови лимфни възли

IVB 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-повърх-
ностната 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, наличи-
ето на НРУ ДНК и др. Преживяемостта зависи от стадия, участието на ЛВ, дълбочината на инвазията, участва-
щите 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, екс-
тракапсуларно разпростра-
нение)

- Опит на лечебното заведе-
ние/концентрация на болни 
с рак на вулвата за лечение 
в реферирани центрове

Допълнителни Стадии по FIGO, дълбочина 
на инвазия, размер на тумо-
ра и хистологичен вид

Възраст, тютюнопушене, 
съпътстващи дерматози: LS 
и VIN, имунен статус

Хирургични граници

Нови и в раз-
витие

EGFR статус на p53, експре-
сия на P16INK4a

HPV, ниво на хемоглобина 
преди лечението

-

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.

През 2017 година ESGO (European Society of 
cynaecological Oncology) публикува гайдлайн за лече-
ние 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 ре-
зекционни 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.

ІВ стадий

Оперативно лечение

1. Препоръчва се радикална вулвектомия. Лечението 
на лимфните възли трябва да се прави за тумори > 
pT1a. За монофокални тумори < 4 cм, без подозрител-
ни възли в слабините по клинични данни и от образни 
изследвания, се препоръчва процедура за сентинел-
ни ЛВ. Извършва се интраоперативна хистологична 
оценка на сентинелния ЛВ. Когато е установена метас-
таза в ЛВ (независимо от размера) се извършва ингви-
нофеморална лимфаденектомия. Когато не е намерен 
сентинелен ЛВ (неуспех на метода), или не може да се 
изследват сентинелни ЛВ (няма условия за извършва-
не), трябва да се направи повърхностна ингвинофемо-
рална лимфна дисекция. Препоръчва се запазване на 
V. saphena. При добре латерализирани тумори (отсто-
ят на 2 см от срединната линия) може да се извърши 
ипсилатерална лимфна дисекция с гефрирно изслед-
ване. Контралатерална лимфаденектомия се извършва 
когато ипсилатералните възли са метастатични.

2. За тумори ≥ 4 cм и/или при мултифокално заболяване, 
се препоръчва радикална вулвектомия и повърхностна 
(желателно е извършването на гефрир за определяне не-
обходимостта от дълбока двустранна ингвинофеморал-
на лимфаденектомия чрез отделен разрез). За тумори, 
включващи средната линия, е задължителна двустранна-
та ингвиналнофеморална лимфаденектомия.
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3. При неуспех от постигането на свободни хирургич-
ни граници от ≥ 1 cм (резекционна линия близка до 
тумора или прем инаваща 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 + резек-
ционни 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 ре-
ализиране 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 хомолате-
рална повърхностна ингвинофеморална лимфна ди-
секция с гефрирно изследване. При установени метас-
тази се извършва дълбока лимфна дисекция. Извърш-
ва се и биопсия на сентинелни ЛВ контралатерално. 
При установени метастази лимфната дисекция следва 
да бъде двустранна.

2. При централни лезии или слабо диференциран ту-
мор (G3) се препоръчва радикална вулвектомия с дву-
странна 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 + резек-
ционни 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 двустран-
на дълбока ингвинофеморална лимфна дисекция. При 
пациентите с напреднал стадии, както и при такива в 
увредено общо състояние, се определя оптимален ле-
чебен 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 разпростране-
нието и локализацията на туморния процес – резек-
ция 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 дву-
странна дълбока ингвинофеморална лимфна дисек-
ция. 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-хими-
отерапия 54 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. (IMRT/VMAT), като 
радиосенсибилизиращата химиотерапия е за предпо-
читане с апликация на цисплатина 1 път седмично. 
Възможно е и последователно приложение на лъчеле-
чение 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 + резек-
ционни 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 лъчете-
рапията е двустранна за ингвинофеморалните лимф-
ни 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 – вул-
варна област, ингвинофеморални и тазови лимфни въ-
зли 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 отстра-
няват и илиачните ЛВ, като е възможно това да се из-
върши 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 възл и, след предопера-
тивно лъче-химиолечение, се обмисля свръхдозиране 
до 60-70 Gy в зависимост от хистопатологичния резул-
тат.

2. Препоръчва се следоперативно перкутанно лъчеле-
чение (IMRT/VMAT) двустранно за ингвинофеморал-
ните лимфни възли в един обем с вулварната област 
при > 1 метастатичен лимфен възел или при екстра-
капсулна инвазия. При съчетаване на размер на ЛВ 
над 15 мм с екстракапсулна инвазия се препоръчва об-
лъчване и на тазовите лимфни възли. При необходи-
мост дозата може да достигне 60 Gy в ограничен обем.
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ІVА стадий

Оперативно лечение

1. Препоръчва се радикална вулвектомия с двустран-
на дълбока ингвинофеморална лимфна дисекция. При 
пациенти с този стадии, както и при такива в увреде-
но общо състояние, се определя оптимален лечебен 
метод, ред на лечение и етапност на лечението. При 
индивидуалния подход за всяка една пациентка се оп-
ределя дали лечението да започне с операция или с лъ-
че-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 препо-
ръчва радикална вулвектомия с двустранна дълбока 
лимфна дисекция и резекция на уретра, влагалище, 
ректум и др., като влиза в съображение и екзентера-
ция.

5. Дефинитивната лъче-химиотерапия с максимални 
дози е лечението на избор при пациенти с инопера-
билно заболяване или в тежко общо състояние.

ІVВ стадий

Може да се обмисли системно (палиативно) лечение, 
с цел отнемане на симптомите – декомпресивно, кръ-
воспиращо и обезболяващо.

Лечение на рецидивите

1. Лечението на рецидивите се свежда до радикална 
локална ексцизия, когато е възможно, последвано от 
следоперативна лъчетерапия, в случаите на непроведе-
на преди това лъчетерапия, или повторно (стандартно 
или стереотактично) с дози, съобразени от проведено-
то преди това ЛЛ.

2. При рецидив в областта на вулвата, с дълбочина на 
инвазия > 1 мм, и отстраняване единствено на сен-
тинелен ЛВ при предишната оперативна интервеция 
трябва да се извърши ингвинофеморална лимфадене-
ктомия.

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 ек-
зотичния модел на растеж. Локално е силно деструк-
тивен и рядко метастазира. Свързано е с HPV тип 6. 

Основното лечение е операция. Лимфната дисекцията 
е със съмнителна стойност, освен ако ЛВ очевидно не 
са метастатични. Лъчетерапията е противопоказана, 
защот о е неефективна и потенциално може да доведе 
до по-агресивно протичане на заболяването.

Болест на PAGET

Характеризира се с преинвазивни лезии. Най-чес-
то срещаните симптоми включват сърбеж, чувстви-
телност 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 хистологич-
но 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 ря-
дък тумор (1% от всички злокачествени заболявания). 
Пиковата честота е при жените в средата на 60-те го-
дини. Разширяването на зоната на Bartholin при жени 
в постменопауза изисква оценка за злокачествено за-
боляване. Терапията включва радикална вулвектомия 
с широко изрязване, за да се постигнат адекватни мар-
жове и ингвинална лимфаденектомия.

Аденоиден кистичен карцином

Аденоидният кистичен карцином е много рядък ту-
мор. Характеризира се с чести локални рецидиви и 
много бавна прогресия. Препоръчителната терапия е 
широка локална ексцизия с ипсилатерална ингвинал-
на лимфаденектомия.

Базалноклетъчен карцином

Терапевтичният подход за базалноклетъчния карци-
ном е подобен на тези за първичните тумори, наблю-
давани в други места (т.е. широка локална ексцизия).

Малигнен меланом на вулвата

Злокачественият меланом на вулвата е рядък тумор 
(5% от всички случаи на меланом). Повечето мелано-
ми се намират в зоната на малките лабии и клитора. 
Ултравиолетовата радиация е важен етиологичен фак-
тор за малигнения меланом на кожата. Това обаче не 
важи за този на вулвата. За меланома на вулвата вли-
зат в съображение хроничните възпалителни заболя-
вания, 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. Би-
ологията на този тумор е същата като при меланом на 
кожата. При оглед се установява туморно заболяване 
на вулвата със синкав цвят. Ахроматичният вид труд-
но се отличава макроскопски от другите злокачестве-
ни тумори на гениталиите. Окончателната диагноза е 
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само хистологична. При стадирането се използва сис-
темата TNM за карцином на вулвата, като за стадира-
нето се използва и степента на Clark и дебелината на 
инвазия по Breslow за малигнения меланом. Лечението 
на малигнения меланом на вулвата се състои в ради-
кална вулвектомия с двустранна ингвинофеморална 
лимфна дисекция по Duсuing, но се наблюдава тен-
денция 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 степен-
та на инвазия на тумора и наличието на лимфогенни 
метастази. Основните прогностични фактори са ста-
дият и дебелината на инвазия по Breslow. Прогнозата е 
както при малигнения меланом на кожата и зависи от 
размера на лезията и дълбочината на инвазията. Пре-
живяемостта 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 въз-
можни и други варианти на сарком. При оглед се уста-
новява туморно заболяване на вулвата, което трудно 
се отличава от карцинома.  Окончателната диагноза е 
само хистологична. При стадиране се използва систе-
мата TNM за карцином на вулвата. Лечението на сар-
кома 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 лимфо-
генни и хематогенни метастази. Основните прогнос-
тични 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 комор-
бидност, увредено общо състояние, облъчване на големи обеми при високо рисковите болни и изразени радио-
епителитни 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 вул-
вата в TNM класификацията в сила от 2018 г.

 Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Метастази в ЛВ:
- брой (TNM 1-2 ЛВ или >);
- рамер < 5 мм/> 5 мм;
-екстракапсулна инвазия.

Опит в центъра за лече-
ние или препращане в 
референтни центрове

Допълнителни Стадии по FIGO:
дълбочина на инвазия;
размер (диаметър) на първич-
ния тумор – < 2 см/> 2 см;
Хистологичен вид: плоскоклетъ-
чен карцином,
болест на Пейджет, меланом, 
базалноклетъчен карцином, сар-
ком, Merkelcell карцином.

Възраст: < 75/> 75 г.
Тютюнопушене
Съпътстваща дерматоза 
– LS (лихен склероза) 
VIN – вулварна ин-
траепителна неоплазия
Имунен статус

Резекционни линии

Нови и в разви-
тие

EGFR статус;
p53/P16INK4a експресия
Плътност на микросъдовете 
(роля в ангиогенезата)

HPV статус
Предварително лечение
Стойност на Hb

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 ос-
новни прогностични фактори се коментират броят, 
размерът и екстракапсулната инвазия на лимфните ме-
тастази. При диаметър на метастазите < 5 мм и интра-
капсулно ангажиране 5-годишната преживяемост дос-
тига 90%, сравнена с 20% при болни с екстракапсулно 
засягане и размер > 15 мм (4). В допълнителните прог-
ностични 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).

Поради принадлежността на вулварния карцином към 
редките тумори се изтъква водещото значение за про-
веждане на лечението в референтен център. Редките 
хистологични видове изискват специфично стадира-
не 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 свърз-
ват с бърза прогресия и незадоволителни лечебни ре-
зултати (1).

Използването на лъчелечение при карцином на вул-
вата се прилага по стадии, съобразно клиничните и 

хистологичните признаци на тумора, ангажирането 
на лимфните възли, обема на оперативното лечение, 
състоянието на резекционните линии, възрастта и др. 
прогностични фактори.

IА стадий – след проведено радикално оперативно ле-
чение не се препоръчва адювантно лечение.

Във IВ и Ii стадий се прилага следоперативно перку-
танно 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.

Ретроспективно проучване при 62 пациенти с близки 
(≤ 8 мм) или позитивни резезекционни линии устано-
вява, че локалните рецидиви от 58% в групата с наблю-
дение, са редуцирани до 16% при болните със следопе-
ративно ЛЛ. При подгруповия анализ се установява, 
че адювантното ЛЛ значително подобрява 5-годишна-
та преживяемост при R1 резекция (p .001) и липса на 
ефект при близка рез. линия (p .63) (6).

В IIIА и IIIB стадий се прилага следоперативно пер-
кутанно 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 



397

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 лите-
ратурните данни не показват статистически значима 
полза от провеждане на следоперативно лъчелечение. 
Проучването на Fons F. et al. 2009 г. (7) не успява да до-
каже принос от следоперативно лъчелечение при тези 
пациенти по отношение на свободната от заболяване 
и специфична преживяемост (р. 96). Честотата на ре-
цидивите е сходна между групите с и без проведено 
лъчелечение (39% срещу 32%).

Следоперативно перкутанно ЛЛ, двустранно за об-
ластта 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 съо-
бразяване с дълбочината на ингвинофеморалните съ-
дове, 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 екстра-
капсулна инвазия се препоръчва облъчване и на тазо-
вите 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 двус-
транна ингвинофеморална лимфаденектомия при 114 
пациенти с метастази в ингинофеморалната област. 
Разликата в регионалните рецидиви (ингвинално) 
е значима в полза на групата с проведено следопера-
тивно 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) Клинич-
но суспектни или фиксирани ингвинални л.в. с улце-
рация 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.

При екстракапсулна инвазия или персистенция в инг-
виналните лимфни възли, следоперативно облъчване 
за областта на таза и ингвинални л. в. се прилага по-
ради повишения риск от локални вулварни рецидиви 
и рецидиви в ингвиналните лимфни възли. Когато ре-
зекционните линии са чисти и няма индикация за ле-
чение на вулварната област, тя може да не се включва в 
облъчвания обем (9).

Все повече клинични данни показват, че прилагането 
на модулирано по интензитет лъчелечение, е еднакво 

ефективно с много по-малко странични ефекти. При 
липса на противопоказания провеждането на едно-
временно 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 пре-
живяемост 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 бо-
лните, провели адювантна химиотерапия (p .001) (13).

Предоперативно перкутанно едновременно лъче-хи-
миолечение, базирано на платина, се препоръчва по 
схема 54 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм. (IMRT/VMAT) или по-
следователно приложение на ЛЛ и ХТ. След период от 
4 седмици се извършва радикална вулвектомия с двус-
транна дълбока лимфна дисекция (10, 11, 12).

Прилагането на предоперативно ЛЛ с техника на моду-
лирано по интензитет лъчелечение според Beriwal S. et 
al. 2013 г. (10) отчита по-хомогенно разпределение на 
дозата и по-ниски дози в множеството критични орга-
ни на областта за облъчване. Постигнат е пълен пато-
хистологичен отговор при 48% от болните, 3-годишна 
обща преживяемост при 61% и 3-годишна преживяе-
мост 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 триизмерно-
то 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 лимф-
ни възли по схема 40-45 Gy/1,8-2 Gy/5 х седм., се про-
вежда оперативно лечение, а при невъзможност, лъче-
лечението преминава в дефинитивно до обща доза 60 
Gy и свръхдозиране до 65-70 Gy за области с туморна 
персистенция.

В проучването на GOG 1998 г. (11) се изследва предо-
перативно лъче-химиолечение при 73 пациенти в ста-
дий III и IV, с цел постигане на операбилност при бо-
лни с Т3 тумори и избягване на тазовата екзентерация 
при Т4 тумори. Само при 3% от болните не е постиг-
ната операбилност след предоперативното лъче-хими-
олечение, като при 96% от тях е съхранена уринарната 
и/или стомашно-чревната континенция.

В IVА стадий се препоръчва лъче-химиолечение как-
то при иноперабилни болни в IIIC стадий.
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При IVB стадий ролята на лъчелечението е паливна 
– декомпресивно, обезболяващо и кръвоспиращо лъ-
челечение.

Лечението на рецидивите е оперативно с последващо 
лъчелечение при липса на предходно ЛЛ или повторно 
ЛЛ, което може да бъде стандартно или стереотактич-
но с дози, съобразени с проведеното преди това ЛЛ, 
периода до рецидива, фракционирането на дозата, об-
щото състояние на болната и най-често с дозите, полу-
чени в критичните органи.
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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 плоскоклетъ-
чен 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

Епидемиология

Злокачествените тумори на влагалището спадат към 
редките тумори на ЖПО в България. За България за-
боляемостта е 0,8 на 100 000 жени, при световен стан-
дарт 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.

Етиология и рискови фактори

Тази локализация засяга по-често жени на възраст 
между 50 и 70 години. Счита се, че има общи етио-
логични фактори за РВл и РМШ. Вагиналната ин-
траепителиална 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 (диетилстил-
бестрол – DES) от майката по време на бременност. 
Декубитални язви на влагалището, вследствие на про-
лапс 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 лъчеинду-
цирани карциноми след проведено лъчелечение на та-
зовите органи.

Хистология

Първичният карцином на влагалището най-често е 
плоскоклетъчен – 80%, а аденокарциномите се срещат 
в 10% от случаите. Срещат се светлоклетъчни, муци-
нозни, аденосквамозни, папиларни и недиференцира-
ни. Меланомите са в около 3%, като най-често произ-

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 малиг-
нени Мюлерови тумори, ендометриални стромални 
саркоми и др. Детският ембрионален рабдомиосарком 
(sarcoma botryoides) се характеризира с висока малиг-
неност и агресивно протичане, малигненият меланом 
също се среща.

Клиника

Началото на влагалищния карцином често е безсимп-
томно. 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 ло-
кализиран в горната трета на влагалището, а в 50% – в 
долната трета на влагалището, като разпределението 
между предна, задна и латерални стени е приблизител-
но равномерно.

Диагноза

Тя включва: снемане на анамнеза, оглед със спекулум, 
бимануална палпация (вагинално и ректално изслед-
ване), а за изключване на инфилтрация на съседни 
органи се използват цистоскопия и ректоскопия. Ту-
морният маркер SCC също се изследва. Определяща е 
хистологичната диагноза.

Стадиране

Използват се последните TNM и FIGO системи за ста-
диране. 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 не-
достигащ до тазовата стена

II Тумор, заемащ паравагинална тъкан, но не-
достигащ 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, хисто-
логичния вид и степента на диференциация на тумора, 
наличието на метастази в лимфните възли и туморни-
те емболи в кръвоносните и лимфни съдове. Адено-
карциномът 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 спиноцелу-
ларния 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 опреде-
ля 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 ек-
стирпация на влагалището и тазова лимфна дисекция. 
За тумори в средната трета на влагалището се прила-
га тотална хистеректомия с тотална екстирпация на 
влагалището и ингвинофеморална лимфна дисекция. 
За тумори в долната трета на влагалището се прила-
га 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 из-
вършва 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, интра-
вагинална) – 75 Gy за първичния тумор, с допъл-
ваща перкутанна лъчетерапия 50 Gy за целия ма-
лък таз;

– при тумори в долната трета на влагалището в обе-
ма се включват и ингвиналните лимфни възли;

– следоперативна перкутанна лъчетерапия 50 Gy 
при позитивна резекционна линия.

Лъчелечение при ІІ-IVА стадий стандартното лече-
ние е:

– съчетана лъчетерапия (интерстициална, интра-
кавитарна) брахитерапия и перкутанна лъчете-
рапия до ООД 70-80 Gy за първичния тумор. При 
лезии в долната трета на влагалището в облъчва-
ния обем се включва целият малък таз и ингви-
налният 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 влагалище-
то липсват обширни проучвания върху ролята на хи-
миотерапията при тази локализация. Обикновено се 
екстраполира опитът от приложението на химиотера-
пията при рака на маточната шийка. Химиотерапията 
намира приложение при лечението на рецидиви, ме-
тастази или локално авансирал тумор, самостоятелно 
или в комбинация с лъчетерапия. Най-често се прила-
гат платинови препарати.
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РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Епидемиология

В световен мащаб ракът на маточната шийка е трети-
ят най-разпространен рак и четвъртата водеща при-
чина 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 случа-
ите настъпват в развиващите се страни, където няма 
скрининг. В по-развитите страни кумулативният риск 
от развитие на рак на шийката на матката до 75 годи-
ни е 0.9%, рискът от смъртност е 0.3%; в по-слабо раз-
витите 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. Заболяе-
мостта 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. новозабо-
лелите 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 шийка-
та 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 ви-
русите 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 пред-
ставени 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 кле-
тъчния цикъл води до злокачествена трансформация. 
Рутинното типизиране на рак на HPV не се препоръч-
ва, освен в клинични проучвания. За пациенти с цер-
викална интраепителиална неоплазия (CIN) наличие-
то на високорискови HPV серотипове увеличава риска 
от инвазивно заболяване. Рискът от инвазивен карци-
ном 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 по-
ниско 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 (относи-
телният 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 множе-
ство 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 факто-
ри включват употреба на перорални контрацептиви за 
повече от 5 години (относителен риск от 1,90) и иму-
носупресия. Бъбречната трансплантация (относите-
лен риск = 5.7) и HIV инфекцията (относителен риск = 
2.5) увеличават риска от рак на маточната шийка.

Скрининг

Съвместните национални ръководства съдържат след-
ните препоръки:

Прегледа за рак на маточната шийка трябва да запо-
чне не по-рано от 21-годишна възраст. Жени на въз-
раст 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. Продъл-
жителен скрининг с цервикална цитология на всеки 3 
години е приемлив. Проверката трябва да завърши на 
65-годишна възраст при жени с отрицателен предва-
рителен 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. Цитоло-
гията на шийката на матката трябва да се опише, като 
се използва моделът на Bethesda System от 2001 г. Тъл-
куването е разделено на немалигнени находки и ано-
малии 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 от-
криване на ендоцервикални лезии; въпреки това HPV 
скринингът и ваксината могат да намалят процента на 
заболеваемост. В България до момента няма организи-
ран 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 про-
гресират. 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 инвази-
вен рак в рамките на 30 години.



404

Хистология

Зоната на преход между цилиндричния епител на цер-
викалния канал и плоския епител на порцио вагина-
лис коли утери е мястото за развитие на карцинома 
на маточната шийка. 75% до 80% от случаите на рак 
на маточната шийка са със сквамозноклетъчна хисто-
логия, останалите 20% до 25% са предимно аденокар-
циноми или аденосквамозни карциноми. При пло-
скоклетъчния дребноклетъчен карцином в по-новата 
класификация на СЗО терминът е запазен като „дреб-
ноклетъчен карцином от невроендокринен тип“. Око-
ло 80% от аденокарциномите на шийката на матката 
са от ендоцервикален или обичаен тип. Инвазивните 
аденокарциноми биват чисти или смесени (аденосква-
мозни). Близо 80% от цервикалните аденокарциноми 
са ендоцервикални.

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, по-
лип, плосък кондилом.
ІІ. Преинвазивен рак (по Bethesda).
1. Нискостепенна интраепителна неоплазия (включи-
телно койлоцитна дисплазия) (CIN I);
2. Високостепенна интраепителна неоплазия (CIN II, 
CIN III, саrсinоmа in situ).
ІІІ. Инвазивен карцином
1. Вроговяващ и невроговяващ плоскоклетъчен кар-
цином (около 90% от всички карциноми на шийката).
2. Аденокарцином (около 10% от всички карциноми на 
шийката).
3. Смесени форми и други рядко срещани тумори (му-
коепидермоиден карцином, ниско диференциран кар-
цином, включително дребноклетъчен, малигнен мела-
ном, малигнен смесен Мюлеров тумор, аденосарком, 
лейомиосарком, първичен лимфом).

Начин на разпространение

РМШ се разпространява обикновено в лимфоваску-
ларните зони в параметрите и чрез прорастване по 
съседство към околните органи (влагалище, пикочен 
мехур, ректум, параметриуми). Регионални лимфни 
възли са парацервикалните, параметриалите, хипо-
гастричните (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 тумо-
ра 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.

Клиника

CIN и ранният рак на шийката на матката често пъти са 
безсимптомни и се определят като предклиничен рак. 
При симптоматични пациенти, необичайно вагинал-
но кървене (т.е. посткоитално, междуменструално или 
метрорагия) е най-честият симптом и може да доведе 
до анемия. Практически най-показателно е контакт-
ното кръвотечение, което е водещо при 4/5 от болни-
те. Вагиналното отделяне на секрет (серозокръвенис-
то 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 хидро-
нефроза, причинена от тумор или тумор с инфилтра-
ция на лумбалните нервни коренчета. Симптомите от 
страна на пикочния мехур или ректума (хематурия, 
ректално кървене и др.) могат да ни насочен за инфил-
тративен процес към пикочния мехур или ректума. 
Устойчивият, едностранен или двустранен, оток на 
крака може да показва лимфна и венозна блокада, при-
чинена 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.

Диагноза

Анамнезата и физическото изследване трябва да 
включват оглед с вагинален спекулум, преглед на таза 
и ректума – вагиноабдоминален преглед и ректоабдо-
минален преглед. Те обикновено са нормални при 
заболяване в стадий IA. Най-честите аномалии от из-
следването включват видими цервикални лезии или 
аномалии при бимануално тазово изследване. Около 
15% от аденокарциномите нямат видима лезия, защо-
то 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), ко-
низация за субклиничен тумор или след отрицателна 
биопсия се правят, ако има съмнение за злокачествено 
заболяване. Конизация за микроинвазивен рак се из-
вършва за определяне на подходящо лечение. Ендоцер-
викален 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, те-
стове за чернодробна и бъбречна функция, туморен 
маркер SCC. При първоначално завишени стойности 
проследяването на SCC в динамика може да даде ин-
формация за хода на заболяването.
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Радиологични изследвания

С цел планиране на лечението се препоръчва CT или 
комбинирани PET/CT и MRI. MRI е най-добрият на-
чин на изобразяване за определяне състоянието на 
меките тъкани и инфилтрацията в параметриуми-
те. 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. Венозна-
та урография е достатъчна при оценката на стадии I 
или II А лезии, докато компютърната томография има 
предимство при пациенти с напреднал рак на маточ-
ната 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 специ-
фичност – 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 раз-
пространението на първичния тумор.

Стадиране

Актуална към 2019 г. е ревизираната класификация на 
Международната федерация по акушерство и гинеко-
логия (FIGO) от 2018 г, както и TNM стадирането (8-
ма 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-дъл-
бока инвазия ≤ 5.0 мм в дълбочина и хори-
зонтално разпространение ≤ 7.0 мм.
Всички макроскопски лезии, дори и с по-
върхностна инвазия, са T1b

IA Диагнозата е само микроскопска. Най-дъл-
бока 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 раз-
пространение ≤ 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 ма-
точната шийка

T1b1 Тумор ≤ 4.0 см IB1 Тумор с инвазия ≥ 5 мм и < 2 см в най-голе-
мия си диаметър

- - IB2 Тумор с инвазия ≥2 см и < 4 см в най-голе-
мия 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 инфил-
трация на тазовата стена или долната трета 
на влагалището

II Инфилтрация на матката, но без инфилтра-
ция 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-голе-
мия си размер

IIA2 Тумор ≥ 4 см в най-големия си размер

T2B Инфилтрация на параметриума IIB Инфилтрация на параметриума без да дос-
тига до тазовата стена
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T3 Инфилтрация на долната трета на влага-
лището или тазовата стена, хидронефроза 
или афункция на бъбрека

III Инфилтрация на долната трета на влага-
лището или тазовата стена, хидронефроза, 
или афункция на бъбрека с или без ангажи-
ране на тазови и/или парааортални лимфни 
възли

T3А Инфилтрация на долната трета на влагали-
щето

IIIA Инфилтрация на долната трета на влагали-
щето без да излиза от таза

T3B Инфилтрация на тазовата стена, хидро-
нефроза, или афункция на бъбрека

IIIB
***

Инфилтрация на тазовата стена, хидро-
нефроза или афункция на бъбрека или из-
лизащ 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 въ-
зли

T4 Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур, ректума или разпространение 
извън таза

IVA Туморът излиза извън таза или има инфил-
трация на мускулатурата на пикочния ме-
хур, ректума, доказани хистологично

N1***** Регионални - -

M1 Далечни метастази IVB Разпространение към далечни органи (инг-
винални, медиастинални и супраклавику-
ларни 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 разпростра-
нение. Дълбочината на инвазия не трябва да е > от 5.0 мм от основата на епитела – покривен или жлезен. Дълбо-
чината 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-ви-
сока 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 диагно-
зата 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 раз-
пространение в параметриуми-
те, 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 Пер-
систенция на HPV ин-
фекция 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 ко-
низация 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 кла-
сическа тотална хистеректомия. При възрастни жени 
и при атрофия на маточната шийка се препоръчва кла-
сическа 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 съо-
бразени със степента на риск при рак на маточната 
шийка. През 2017 година ESGO (European Society of 
cynaecological Oncology) публикува гайдлайн за лече-
ние на рак на маточната шийка, препоръчан от БАОГ 
(Българска асоциация по онкогинекология), който съ-
ответства на този на NCI и е представен по-долу:

T1А1 стадий

Оперативно лечение

1. Лечението трябва да бъде индивидуализирано в 
зависимост от възрастта, желанието за запазване на 
плодовитостта и наличието или липсата на инвазия на 
лимфоваскуларното пространство.

2. Лечението на пациентките в млада възраст е кони-

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 класи-
ческа тотална хистеректомия. Не се препоръчва адю-
вантна терапия.

T1А2 стадий

Оперативно лечение

1. Лечението е конизация, радикална трахилектомия 
(тип А)/ампутация или обикновена тотална хистерек-
томия, като това е адекватен лечебен метод. Резекция 
на параметриумите не е индициран. Не се препоръчва 
рутинна хистеректомията след консервативно лече-
ние.

2. Стадиране на ЛВ може да се има предвид при лип-
са на инвазия на лимфоваскуларното пространство, 
но трябва да се извърши при наличие на инвазия. Би-
опсия на сентлинелните ЛВ без дисекция на тазовите 
ЛВ е приемлив метод за стадиране на ЛВ.

Лъчелечение

При неоперабилни, по медицински показания, болни 
е възможна дефинитивна интракавитарна брахитера-
пия с висока мощност на дозата в схема 10 фракции 
до лечебна доза 50 Gy, 2 пъти седмично, еквивалентна 
на 70 Gy.

T1В1 (ІВ1 и ІВ2) стадий

Оперативно лечение

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 про-
цедура за стадиране на ЛВ е системната тазова лимфа-
денектомия. Оценката на ЛВ трябва да се направи като 
първа стъпка при хирургичното лечение. Интраопера-
тивната оценка на състоянието на ЛВ (гефрир). Сте-
пента на радикалната хистеректомия (степен на пара-
метралната резекция, тип A-C2) следва да се основава 
на прогностичните рискови фактори, определени пре-
доперативно. Адювантна хистеректомия след първична 
химио-лъчетерапия подобрява тазовия контрол, но не 
и преживяемостта, като увеличава токсичните ефекти. 

Операцията след лъчетерапията (адювантна) не се из-
вършва 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 повли-
яване след брахитерапия, поради анатомични варианти 
на влагалището. Лапароскопските и роботизираните 
подходи също имат своето място, като видът на ради-
калната 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

Лапароскопска
или роботизирана
трансперитонеална

Лапароскопска
или роботизирана
ретроперитонеална

↓ ↓ ↓ ↓
     

Предимство:
бързо обучение
Недостатък:
висока смъртност, 
особено в
съчетание с лъче-
химиотерапия

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 дохоспи-
тализацията
Недостатък:
дълго време за
обучение, понякога 
по-дълга
лимфорея

Предимство:
минимална смъртност,
без забавяне в дохоспи-
тализа-
цията
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-васкулар-
на инвазия

Стромална ин-
вазия

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 пара-
метриум

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 не-
говото място от маточната ший-
ка и латералния параметриум

Парциална резекция на 
везикоутеринния лига-
мент

Парциална резекция на 
ректоутеринния – ректо-
вагиналния лигамент и 
утеросакралното прос-
транство

Тип В2 Като тип В1 плюс парацерви-
кална лимфаденектомия без 
резекция на съдови и нервни 
структури

Парциална резекция на 
везикоутеринния лига-
мент

Парциална резекция на 
ректоутеринния – ректо-
вагиналния лигамент и 
утеросакралното прос-
транство

Тип С1 Трансверсално от илиачните 
съдове, като каудалната част се 
запазва

Ексцизия на везико-
утеринния лигамент 
(краниално от уретера) 
от пикочния мехур. Про-
ксималната част на вези-
ковагиналния лигамент 
(инервацията на пикочния 
мехур се запазва)

Мобилизация на ректума 
(хипогастралните нерви 
се запазват)

Тип С2 Пълно мобилизиране на илиач-
ните съдове (включително и кау-
далната част)

Мобилизация на пикоч-
ния мехур с прекъсване на 
инервацията

Мобилизация на сакрума 
с прекъс-ване на хипо-
гас-тралните нерви

Тип  D От тазовата стена, включително 
резекция на вътрешните илиачни 
съдове и/или компонентите на 
тазовата стена

Мобилизация на пикоч-
ния мехур не е приложи-
ма, ако е част от екзенте-
рация

Мобилизация на сакрума 
не е приложима, ако е 
част от екзентерация.

2. Стандартната процедура за стадиране на ЛВ е сис-
темната тазова лимфаденектомия. Биопсията на сен-
тинелните ЛВ преди тазова лимфаденектомия е пре-
поръчителна. Системната дисекция на лимфните въ-
зли трябва да включва отстраняване на лимфната тъ-
кан от регионите с най-честата поява на положителни 
лимфни възли (областта на сентинелните лимфни въ-
зли), включително от обтураторната фоса, областта на 
артерия илиака екстерна, областта на общата артерия 
илиака, двустранно и от пресакралния регион. Дис-
талните лимфни възли от областта на артерия илиа-
ка екстерна не се отстраняват, ако не са подозрител-
ни макроскопски. Парааорталната лимфна дисекция 
(най-малко до вътрешната мезентериална артерия) 
може да се има предвид с оглед стадиране. При уста-
новяване на метастази в лимфните възли интраопера-
тивно, включително макрометастази или микрометас-
тази, по-нататъшна тазова лимфна дисекцията трябва 
да се обсъди. При възможност за радикално хирургич-
но отстраняване на последните се извършва лимфна 
дисекция.

3. Запазване на яйчниците може да се предлага на па-
циенти 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 кри-
терии 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-
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ско изследване и/или MRI;

– отсъствие на метастази в тазовите ЛВ и/или дру-
ги далечни метастази;

– изключване на неподходящи хистологични видо-
ви (в това число невроендокринен тумор).

1. Органосъхраняващото лечение следва да бъде из-
вършено изключително от онкогинеколог с опит в 
провеждането на такава терапия.

2. При рак на маточната шийка в Т1В1 стадии, спино-
целуларен карцином или обикновен (HPV-свързан) 
аденокарцином с размер ≤ 2 см в най-голям диаметър 
може да се запази матката, като се извърши радикал-
ната 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.

3. Оценката на лимфните възли трябва да се напра-
ви като първа стъпка с гефрир. Негативният статус 
на лимфните възли е задължително условие за орга-
носъхраняваща операция. В случаите на установяване 
на метастази в лимфните възли се приключва с орга-
носъхраняващата операция и следва да се вземе реше-
ние 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 инва-
зия. Интраоперативнният гефрир е задължителен за 
доказване на свободни от тумора резекционни линии. 
Интраоперативно следва да се постави перманентен 
серклаж по време на радикалната трахилектомия. Вся-
ка жена, бременна след органосъхраняваща операция, 
следва да бъде определена като бременна с висок риск 
и следва да бъде проследявана. След трахилектомия-
та 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 перманен-
тен серклаж раждането следва да бъде извършено чрез 
цезарово сечение.

Адювантно лечение

Адювантната лъчетерапия трябва да се има предвид, 
когато има комбинация от рискови фактори като раз-
мер на тумора, лимфоваскуларна инвазия и дълбочи-
на на стромална инвазия. След първична радикална 
операция, адювантна лъче-химиотерапия с или без 
брахитерапия е индицирана в следните групи паци-
ентки: 1. При метастази в тазовите ЛВ, включително 
наличие на микрометастази; 2. При позитивна резек-
ционна линия на влагалището се провежда лъче-хи-

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 46-
50 Gy с дневна фракция 1,8-2 Gy, 5 пъти седмично.  При 
рN1 се препоръчва лъче-химиолечение, базирано на 
платина.

Лъчелечение

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 брахте-
рапия в 4 фракции по 7 Gy, два пъти седмично.

Окултен рак на маточната шийка след обикновена 
хистеректомия

Най-общо, лечението на окултния карцином следва 
същите принципи като на неокултната болест. Страте-
гията за лечение има смисъл като радикална хирургия 
– лимфна дисекция и адювантна лъчетерапия.

Т1В2 (ІВ3) стадий

Оперативно лечение

1. Дефинитивна или предоперативна лъче-химиотера-
пия, 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 факто-
ри (комбинация от размер на тумора, лимфовазкулар-
на инвазия и/или дълбочина на стромалната инвазия).

Допълнителни индикации за оперативно лечение са:

• цервикален вариант със силно раздута шийка, ко-
гато приложената брахитерапия е недостатъчна;

• липса на възможност за провеждане на пълноцен-
на брахитерапия;

• наличие на възпалителен процес, бременност или 
друг тумор, изискващ оперативно лечение;

• наличие на аденокарцином.

Възраст над 65 г. и затлъстяване не са абсолютни кон-
траиндикации за оперативно лечение.

Т2А1 стадий

Оперативно лечение

1. Степента на радикалната хистеректомия (степен на 
параметралната резекция, тип A-C2) следва да се осно-
вава на прогностичните рискови фактори, определени 
предоперативно, като се препоръчва радикална хис-
теректомия тип С2. Стандартната процедура за ста-
диране на ЛВ е системната тазова лимфаденектомия. 
Парааортална лимфна дисекция може да се препоръча 
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при пациенти без суспектни параортални лимфни въ-
зли като стадираща процедура, както и в случаите на 
суспектни лимфни възли или за намаляване на техния 
обем.

Адювантно лечение

Адювантната лъчетерапия трябва да се има предвид, 
когато има комбинация от рискови фактори като раз-
мер на тумора, лимфоваскуларна инвазия и дълбочи-
на 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-химиотера-
пия 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 факто-
ри (комбинация от размер на тумора, лимфовазкулар-
на инвазия и/или дълбочина на стромалната инвазия). 
Качеството на хирургията, в това число на параметре-
ктомията 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 из-
вършва 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, вклю-
чително макрометастази или микрометастази, по-на-
татъшна тазова лимфна дисекция трябва да се обсъди. 
При възможност за радикално хирургично отстраня-
ване на последните се извършва лимфна дисекция.

3. В случаите, в които инфилтрацията или метастазата 
в параметриумите е установена на трайния хистоло-
гичен резултат, задължително се провежда следопера-
тивна лъче-химиотерапия.

Адювантно лечение

Адювантна лъче-химиотерапия може да се има пред-
вид при болни с висок риск от рецидив, като позитив-
ни 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 сед-
мично. При рN1 се препоръчва лъче-химиолечение, 
базирано на платина.

Т3А, Т3В и Т4А стадий

1. Препоръчва се дефинитивна лъче-химиотерапия с 
таксан и платина.

2. Тазовата екзентерация е опция при селектирани па-
циенти със стадии Т4Н0М0.

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 поддър-
жащи грижи. Препоръчителна е комбинираната хи-
миотерапия. Карбоплатина/цисплатина с паклитаксел 
са предпочитаните схеми за лечение от първа линия. 
Палиативната лъчетерапия постига бърз обезболяващ 
и кръвоспиращ ефект. Лечението на изолирани ме-
тастази е възможно с радиочестотна аблация, високо 
честотен ултразвук за хепатални метастази (HIFU), 
радиоемболизация с 90Y или стереотактично аблатив-
но 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 би-
опсия може да не е убедителен. Трябва да бъде извър-
шен MRI или CT, а при положителен резултат и PET-
CT, ако се предвижда спасителната терапия – хирургия 
или лъчетерапия. При предполагаем рецидив, може да 
бъде извършено PET-CT, когато другите образни из-
следвания не са сигурни.

2. При персистенция на тумора след дефинитивната 
лъче-химиотерапия се препоръчва радикална хисте-
ректомия с тазова лимфна дисекция. Разширена та-
зова операция може да се има предвид при някои се-
лектирани пациентки, при които туморът не ангажира 
тазовата стена.

3. При локален централен рецидив след първично опе-
ративно лечение, дефинитивната лъче-химиотерапия, 
съчетана с образно адаптирана брахитерапия, е лече-
нието на избор. При латерален рецидив на тазовата 
стена, след първично оперативно лечение, дефинитив-
ната лъче-химиотерапия е предпочитаният вариант.

4. Комбинираната хирургично-лъчева процедура, из-
ползваща интраоперативна брахитерапията, е опция, 
ако е възможно да се мине в здраво. Лечението на из-
олирани метастази в органи (бял дроб, черен дроб и 
т.н.) следва да бъде дискутирано в мултидисциплина-
рен екип, участващ в лечението на органа, засегнат от 
метастазите, и трябва да се лекува според предпочита-
ния метод за този орган, включващ локална резекция, 
радиочестотна аблация, интервенционна брахитера-
пия или стереотактична аблативна лъчетерапия спо-
ред размера и анатомичната позиция.

5. При локорегионалните рецидиви, определени като 
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нелечими при получен отговор след 2-4 курса ком-
бинирана химиотерапия, следва да бъдат преоценени 
възможностите за радикално лечение. Палиативна хи-
миотерапия с таксан и платина, с или без бевацизумаб, 
е предпочитаният вариант.

6. Симптоматичните пациенти трябва да се лекуват с 
палиативни грижи според клиничната ситуация. Тряб-
ва да се прилагат и хирургични интервенции, като по-
ставяне на стент и/или извеждане на анус претер. При 
пациенти с разпространено заболяване за контрол на 
кървенето и болката, причинена от тазовото заболя-
ване 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 навлиза-
не в цервикалния канал, се извършва цитологично и 
колпоскопско проследяване всеки месец; при клинич-
но съмнение или при навлизане в цервикалния канал 
се прави конизация без абразио на цервикалния канал. 
Налага се серклажен конец по MacDonald, който се за-
вързва след отстраняване на конуса. Не се препоръч-
ва използването на монополярни електрохипургични 
инструменти.

2. При рак на маточната шийка и бременност, освен 
клиничен преглед и хистологична диагноза, са необхо-
дими ултразвукова диагноза и MRI.

3. В зависимост от стадия на заболяването и геста-
ционната седмица на бременността, вариантите за ле-
чение трябва да бъдат обсъдени с пациентката, вклю-
чително рисковете и ползите от индивидуалните под-
ходи, както следва:

• адаптирана хирургия с намерение да се запази бре-
менността, включително с отстраняване на тумора: 
конизация, трахилектомия и стадиране на ЛВ, съ-
гласно стадия на заболяването;

• радикална хирургия или дефинитивна лъче-хими-
отерапия, която се препоръчва за стадии на забо-
ляването без запазване на бременността, с или без 
предишно прекъсване на бременността;

• забавяне на онкологичното лечение до жизнеспо-
собност на фетуса (> 32 седмица на бременност-
та) и незабавно започване на лечение на рака след 
раждане с цезарово сечение, лечението на онколо-
гичното заболяване е съгласно стадия, както и при 
небременни жени, като се има предвид всяка про-
ведена 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-

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 бо-
лните без предхождаща суправагинална хистеректо-
мия, 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 мяс-
то, 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. Циспла-
тин/паклитаксел демонстрира по-висока честота на 
отговор и подобрена PFS, в сравнение с единичен аг-
ент цисплатин в Гинекологична онкологична група 
(GOG) 169. Предварителни данни от японско рандо-
мизирано проучване демонстрират еквивалентност 
на карбоплатин/таксол с цисплатин/таксол. Циспла-
тин/топотекан показва по-висока степен на отговор, 
PFS и средна преживяемост в сравнение с еднократ-
на 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-активни-
те 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 па-
циенти, все още не е установена.

Съображения

Последните проучвания ясно показват вредния ефект 
на анемията върху пациентите, получаващи RT. Хе-
моглобинът < 12 g/dL по време на RT води до пови-
шаване на честотата на локалните рецидиви и нама-
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лява честотата на преживяемостта. Въпреки употре-
бата 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 по-
тенциално 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 лимф-
ни възли е по-голяма от тази само на таза, но се на-
блюдава главно при пациенти с предхождаща коремна 
операция. Различни хирургични достъпи влияят на 
честотата на усложнения след провеждането на лъче-
терапия. Например, вземането на проби от лимфни 
възли с екстраперитонеален достъп води до по-малко 
усложнения, отколкото трансперитонеалното вземане 
на проби. Модулираната по интензивност лъчевата те-
рапия (IMRT) е все още в процес на проучване.

Проследяване

От 80% до 90% от рецидивите се появяват в рамки-
те на 2 години след завършване на терапията, което 
предполага засилено проследяване през този период. 
Това включва задълбочен физически преглед – на все-
ки 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 лечи-
ми рецидиви. Освен това пациентите трябва да имат 
ежегодна цервикална или вагинална цитология. Няма 
достатъчно данни рутинното използване на рентге-
нографски изображения, рентгеново изследване на 
гръдния кош, CT и PET да подобряват преживяемост-
та. Те трябва да се използват само ако има съмнение за 
рецидив. Пациентите трябва да бъдат информирани 
за признаци и симптоми за рецидив, като персисти-
ращи 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 HPV-
18 за предотвратяване на CIN от висок клас е демон-
стрирана 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 откри-
ти 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 десетиле-
тие от живота и е пет пъти по-чест, отколкото първич-
ният меланом на нулната и влагалището. Клиниката 
обикновено включва абнормно генитално кървене, а 
при прегледа се установява пигментирана, екзофитна 
лезия. Диагнозата се потвърждава чрез имунохисто-
химични методи и чрез изключване на друга локали-
зация на меланом. Лечението на това заболяване все 
още не е стандартизирано, но се препоръчва радикал-
но оперативно лечение. Като цяло прогнозата е много 
лоша. Проследяването е както при болните с карци-
ном на маточната шийка. В зависимост от оперативно-
то лечение качеството на живот е относително добро.

Сарком на маточната шийка

Саркомите са редки новообразувания на маточна-
та 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 оперирах-
ме болна, която беше на 40 години, като туморът зае-
маше цялото влагалище с хистологичен резултат висо-
ко диференциран лейомиосарком на маточната шийка 
на фона на леомиом. Направена беше тотална хисте-
ректомия 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 характерис-
тики. Първичните саркоми на маточната шийка са 
агресивни новообразувания. Прогнозата е по-лоша 
от тази на болните с плоскоклетъчен карцином и аде-
нокарцином. Проследяването е както при болните с 
карцином на маточната шийка. В зависимост от опе-
ративното лечение качеството на живот е относително 
добро.

Прогноза и преживяемост

Факторите, свързани с прогнозата са: размер на ту-
мора, дълбочина на инвазията, засягане на лимфни 
възли и наличие на далечни метастази. От значение е 
хистологичният вид на тумора. Преживяемостта спо-
ред различните автори е както следва: 

1. Стадий на заболяването – при IA стадий 5-годиш-
ната 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 дан-
ни 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 про-
гнозата 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 параметри-
ума, влошават прогнозата.

5. Общото състояние на болните, анемията, имуноде-
фицитните заболявания, както и други придружава-
щи заболявания, са определящ фактор за адекватно 
лечение и добра прогноза.
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ЛЪЧЕЛЕЧEНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА МАТОЧНА-
ТА ШИЙКА

Хирургията и лъчелечението (ЛЛ) са основните ло-
кални методи на лечение при карцином на маточната 
шийка (КМШ), които са еднакво ефективни при ма-
лък 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 предпочи-
тан, поради възможност за запазване на яйчниците и 
избягване на вагинална постлъчева атрофия на вла-
галището според EMBRACE Collaborative Group 2016 
г. (3). Използват се широко двата основни метода в 
лъчелечението – перкутанно лъчелечение (ЛЛ) и ви-
сокотехнологична брахитерапия (БТ), приложени са-
мостоятелно или комбинирано-съчетано.

Landoni F. et al. 1997 г. (4) определят стратегия за про-
веждане 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 де-
финитивно лъчелечение (p. 0004) и постигане на съ-
поставим 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 ед-
новременното 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 ри-
ска 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 пе-
риода 2001-2005 г., oт които 76,0% са в III ст. Постигна-
та е 5-год. ОП при 61,8% от болните без прилагане на 
едновременно ЛХЛ.

Прилагането на ЛХЛ при КМШ се утвърждава с из-
следването на Friedlander M. еt all. през 1983 г. (7) в 
университета на Сидни, Австралия, където бе доклад-
вано, че КМШ е химиочуствителен тумор при прила-
гане на схема с цисплатин, винбластин и блеомицин. 
Дава се ход на множество проспективни проучвания 
при локално авансирал карцином в посока комбини-

ране на базирани на цисплатин, режими с хирургия 
или лъчелечение.

Пет са проспективните проучвания, които включват 
болни в IB2-IVA ст. по FIGO, рандомизирани във фаза3, 
които сочат предимство на едновременното лъче-хи-
миолечение за областта на таза по отношение на об-
щата 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+, ангажи-
ране на параметриуми и позитивни резекционни гра-
ници), 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 ко-
ригира 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+ тазо-
ви л. в. или R+ резекционна линия, се провежда облъч-
ване 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 ана-
лиз 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 метаста-
тичен лимфен възел и необходимостта от проспектив-
ни проучвания.

В метаанализа на 18 рандомизирани проучвания от 
Vale C. еt al. 2008 г. (5) се отчита, че едновременното лъ-
че-химиолечение (ЛХЛ), базирано на цисплатин, про-
ведено 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, съ-
ответно 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 локо-
регионални, 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-до-
бър 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-хими-
олечение 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 програ-
ми, е невъзможността за постигане на туморен кон-
трол в областта на таза и все още ниската диагностич-
на 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 високоспеци-
фични 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 ня-
колко 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 напред-
нал 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 метас-
тази в ПАЛВ (+), като при 36% от тях се развива над-
ключично или органно далечно метастазиране. Обща-
та 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 оцене-
но метастазирането в ПАЛВ (+) рязко намалява 2-год. 
ОП с 10% до 40% (p< .001), което доведе до тенденция 
за оперативно предлечебно стадиране на локално на-
предналия 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. „разши-
рено поле“ води до по-висока остра токсичност, дос-
тигаща 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 харак-
теристиките на пациента (възраст, BMI, коморбид-
ност), 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 кла-
сификация от 2018 г. (19), като мултимодалният под-
ход е от решаващо значение.

Таблица. 1. Основни, допълнителни и нови в развитие прогностични рискови фактори при карцином на ма-
точната шийка в TNM класификацията от 2018 г. (19)

Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със
средата

Основни Едностранно/двустранно параме-
трално 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 раз-
витие

Туморна хипоксия VEGF, mEGFR, 
HIF1α, COX2, PAI1 експресия;
SCC Ag и hsCRP за ранно открива-
не на рецидиви

Xиперметилиране на 
серумен MyoDI
Персистенция на HPV 
инфекция след лече-
нието.

Адекватни лаборатории 
за измерване на туморни 
маркери

Диагностичните методи за предлечебно стадиране на ЛЛ включват КТ, МРТ (Фиг. 2) и ПЕТ-КТ, които се прила-
гат съобразно статуса от клиничния преглед на гинеколога, хистологичното заключение, коморбидност и пре-
ценката 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 съ-
седните 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 дефини-
тивно лъчелечение

С нарастване на стадия над IIA ст. размерът на пър-
вичния 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 бо-
лните (16).

Перкутанно лъчелечение при КМШ

Следва се алгоритъм за планиране, облъчване, вери-
фикация и проследяване на перкутанното лъчеле-
чение. Използват се техники за триизмерно конфор-
мално 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 метас-
тазиране на КМШ в регионалните тазови и извънреги-
онални парааортални лимфни възли, най-често до ни-
вото на долната мезентериална артерия, КТ сканиране 
се извършва от диафрагмата до перинеума.

Стандартно обемът за облъчване обхваща всички ре-
гионални лимфни възли при КМШ – общи, вътреш-
ни и външни илиачни, пресакрални и обтураторни л. 
възли, независимо от N (2). В следоперативен план се 
очертават парацервикалните тъкани и 3-4 см от влага-
лищния маншон, като в дефинитивен се включва ма-
точната шийка, маточното тяло, параметралните тъка-
ни и горна 1/3 на влагалището при липса на  инфилтра-
ция 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 об-
лъчване за областта на парааорталните лимфни възли 
обикновено се назначават в отделен обем oт нивото на 
Th 12 торакален до L5 лумбален прешлен, като се съо-
бразява 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 до-
пълване на дозата за първичния тумор с последваща 
интракавитарна БТ 4х7 Gy/1 седм. При невъзможност 

за провеждане на БТ маточната шийка се свръхдозира 
с ПЛЛ до 66-70 Gy. Допълване на дозата се препоръчва 
винфилтрирани параметриуми или N+ чрез едновре-
менен или последователен бууст в зависимост от ту-
морния обем до 56-60 Gy.

Общият курс на лъчелечение не бива да надвиша-
ва 6-7 седмици, тъй като общото време за лечение е 
най-значимият фактор за постигане на локален тумо-
рен 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 пла-
тина, и допълване на дозата за влагалищния чукан с 
интравагинална БТ при R1 или близка под 5 мм резек-
ционна линия.

При облъчване на ПАЛВ перкутанното лъчелечение се 
прилага самостоятелно поради висока токсичност на 
едновременно ЛХЛ за тази област. Използват се след-
ните 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 висо-
ка мощност на дозата в зависимост от образния метод 
за планиране на БТ:

Двуизмерно планиране със спрегнати рентгенографии 
под 90 градуса и използване на Манчестерската сис-
тема за планиране. Дозата в първичния тумор се за-
дава 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 сумарна-
та доза от перкутанното ЛЛ за областта на малкия таз 
46-50 Gy и интракавитарната БТ достига до 70-80 Gy. 
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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 уретрал-
ния катетър и рентгеноконтрастни маркери в ректал-
на сонда) се допуска максимална сумарна доза от 60 
Gy, отчетена в най-близката точка до зададения мише-
нен обем.

Втората система за триизмерно планиране на интра-
кавитарна БТ при КМШ използва два образни мето-
да от КТ и МРТ. Върху получените образи се задава 
туморния обем с „висок риск“, съдържащ видимия в 
момента остатъчен тумор след проведеното перкутан-
но 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 за-
сегнати параметриуми и тазови лимфни възли се при-
лага свръхдозиране до 60-66 Gy, като се отчита дозата 
от интракавитарната БТ. В критичните органи – п. ме-
хур 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 интракави-
тарна БТ с висока мощност на дозата при неоперабил-
ни болни по медицински показания с in situ карцино-
ми и в IA ст. поради пренебрежим риск за лимфно-та-
зово метастазиране < 1% (20, 21).

Приложение на отделните видове ЛЛ при КМШ, раз-
гледани съобразно стадия, рисковите групи и харак-
теристики 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 инопера-
билни болни по медицински показания при in 
situ карцином (стадият не е предвиден във FIGO 
класификацията). Прилага се самостоятелна ин-
тракавитарна БТ до лечебна доза 30 Gy/6 фр./2 х 
седм., еквивалентна на 60 Gy (20);

– дефинитивна интракавитарна БТ при инопера-
билни болни по медицински показания в IА1 и 
IА2 ст. (стромална инвазия < 3 мм и < 5 мм, хо-
ризонтално 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 операция-
та осигурява премахване на маточната шийка в 
нейната цялост до вагиналния форникс, заедно с 
парацервикалните тъкани, до постигане на R0 ре-
зекция на параметриума медиално от уретера при 
селектирани нискорискови болни – IB1, < 2cм, сN 
(-), без наличие на дълбока с тромална инвазия на 

тумора и LVI (-). Операцията може да се използ-
ва 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 чу-
кан.

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 про-
веждане 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 пове-
че негативни прогностични фактора, рандомизирани 
след радикална хистеректомия с ЛД в IB ст., сравне-
ни 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 зна-
чимо (р .007) прогресията на болестта и специфичната 
смъртност, без да се повлиява ОП. Приносът от ПЛЛ 
е по-изразен при болни с адено- и аденос квамозни, 
сравнени с плоскоклетъчните карциноми (р .019).Сте-
пен 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 офор мя като самостоя-
телен прогностичен фактор по отношение на ОП при 
радикална хистеректомия.

Препоръчва се облъчването за малкия таз да се про-
вежда с IMRT/VMAT техника за предпазване на съсед-
н ите 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 лимфноваску-
ларна 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, бо-
лните 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 па-
раметриумите).

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 ин-
тракавитарна 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 ле-
чение не бива да надвишава 6-7 седмици. При проти-
вопоказания за едновременно прилагане на платина, 
лечението започва без отлагане като самостоятелно 
ЛЛ. При Щумпф карцином ЛЛ се провежда както при 
болни без предхождаща суправагинална хистеректо-
мия, като е възможна само интерстициална брахите-
рапия.

Правени са изследвания при болни във IIB-IVA ст. 
за включване към едновременното ЛХЛ (освен на 
цисплатин и гемцитабин) и провеждане на последва-
ща 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. токсич-
ност, и няколко смъртни случая в групата с цисплатин 
и гемцитабин р < 001, съответно 86.5%/46.3%, което 
налага допълнително проследяване с цел установява-
не на приноса върху общата преживяемост (25).

При прилагането и на най-съвременни техники на пер-
кутанно 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 ва-
гинална 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 ректу-
ма при ≤ 65 Gy – 20%, при 75 Gy – 27% и 34% при 85 Gy. 
Прилагането на доза > 45 Gy/25 фр. в областта на мал-
кия 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 су-
марна доза ⩾ 65 Gy EQD2 в ректовагиналната рефе-
рентна точка (3).

МРТ е метод на избор за оценка на резултата от про-
ведено 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 изследва-
не туморен контрол, съобразно стадиите по FIGO като 
yp 0 ст. и I ст. в сравнение с предлечебното стадира-
не. При 36 мес. сравнение на постигнат локален пълен 
срещу частичен туморен контрол, честотата на параа-
ортални 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 по-
стигнат туморен контрол. Оцененият чрез МРТ пълен 
туморен контрол се очертава като предиктивен фак-
тор 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 дефинитив-
но ЛЛ при болни с IVАN0M0 КМШ и рестадиране, да 
бъдат насочени ЛЛ за извършване на тазовата екзен-
терация.

IV. Лъчелечение при рецидив и/или далечно метас-
тазиране в IVB ст. Интраоперативно лъчелечение. 
Повторно лъчелечение във вече облъчван обем и 
стереотактично ЛЛ.

Болните с установено далечно метастазиране при диа-
гнозата на КМШ IVВ ст., за областта на парааортални 
и супраклавикуларни л. възли, без органно метастази-
ране, 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 свърз-
ва с неприемлива токсичност и ограничена полза. 
Непрестанният напредък в техологиите на лъчеле-
чението промени парадигмата и дава възможност на 
нови спасителни лечения на рецидиви, персистиращи 
лезии и постигане на аблативен резултат при метаста-
тични лезии в онкологията и в частност на онкогине-
кологията (2, 29).

При болни с клинично съмнение за персистенция или 
рецидив на КМШ се извършват МРТ или КТ, а при по-
ложителен резултат се провежда рестадиращ ПЕТ/КТ 
и обсъждане за възможна спасителна операция, ком-
бинирана максимално възможна ексцизия и интра-
оперативно облъчване, предоперативно или повторно 
перкутанно ЛХЛ във вече облъчван обем или провеж-
дане на стереотактично ЛЛ при ДМ при установена 
олигометастатична болест.

При установяване на локален централен рецидив след 
първично оперативно лечение се препоръчва дефини-
тивно ЛХЛ, при възможност интерстициална брахите-
рапия, 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 опе-
ративно отстраняване и интраоперативно ЛЛ, като 
алтернативен подход на предоперативното и/или де-
финитивно ЛХЛ. При необходимост от провеждане на 
неоадювантна ХТ в предоперативен план или облъч-
ване 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 ло-
кален контрол при 50-80% от болните с ниска често-
та 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 оперативно-
то лечение е предиктивен фактор за успеха на метода 
както за ДМ, така и за ОП (р .001).

Независимо от напредъка в лечението на КМШ, про-
центът на тазови рецидиви е все още в границите на 
20-40%, като 80% от тях са след проведено дефинитив-
но или следоперативно ЛЛ (29). Едва половината от 
рецидивиралите болни са подходящи за провеждане 
на спасително ЛЛ, независимо от ниската честота (п ри 
10% от болните) на съпътстващо далечно метастази-
ране (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. Об-
ратно, пациентите, които са в добро общо състояние с 
ограничен тазов рецидив, без данни за ДМ, е показано 
повторно облъчване по радикална програма. При пов-
торното облъчване размерът на лечебната доза се оп-
ределя от периода на предходното облъчване, свърза-
но 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 ге-
нитоуринарни усложнения, като стеноза на уретера, 
хронична хематурия или образуване на везиковаги-
нална фистула след 5-та г. нараства с приблизително 
0,34% годишно и достига до 14,4% на 20 г., според во-
дещата 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 из-
разени в проценти на одобрение са следните фактори, 
свързани с пациента и предходното лечение: 1. Интер-
валът от предишното облъчване > 12 мес. (79%); 2. Оч-
аквана продължителност на живот на пациента (60%); 
3. Отсъствието на ДМ (54%); 4. Съчетаване от отсъст-
вие на изразена късна токсичност, обем на предишния 
облъчен обем, обща доза и приложена техника на об-
лъчване (68,5%) и 5. Фракциониране на дозата от пре-
дходното ЛЛ, наличие на критични органи в обема на 
облъчване (90%). Прилагат се дефинитивно перкутан-
но лъчелечение и/или интравагинална или, при опит 
на екипа, интерстициална БТ в различни схеми в за-
висимост 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 ин-
тракавитарна 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 свобод-
ният интервал от заболяване е един от най-значимите 
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фактори, свързани с лечебните резултати при повтор-
ното облъчване. Туморите, които се появяват отново 
в рамките на 12 мес. след дефинитивно лечение, често 
показват агресивен модел на растеж и наличие на да-
лечени метастази.

Стереотактично аблативно лъчелечение се прилага 
според размера, локализацията на лезията и оценката 
на обема на метастатичната болест като олигометаста-
тична и прилагането на лечебния метод би осигурил 
не само преодоляване на симптоматиката, но и удъл-
жaване 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 химиотера-
пия, прилагана едновременно с лъчетерапия, в срав-
нение 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  рандомизира-
ни клинични проучвания с контролно рамо само ра-
диотерапия , от които за последващ анализ са приети 
13 проучвания показва полза от синхронната химио- 
радиотерапия. 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 сед-
мично приложение на Cisplatin 40 mg/m2, за 4-6 седми-
ци, но метаанализът показва ефект и от неплатинови 
режими. Cинхронната химио- радиотерапия с плати-
на 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. Платина- 
съдържаща 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 хи-
миотерапия с последваща хирургия срещу синхронна 
химио- радиотерапия.

Палиативна химиотерапия 

При рецидивиращ, персистиращ или метастази-
рал карцином на маточната шийка  се прилага са-
мостоятелна химиотерапия в палиативен план.                                                                                     
Не е установен стандартен  режим ,  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-висо-
ка честота на отговор и подобрена PFS в сравнение с 
моно цисплатин в проучване (GOG) 169. 

Данни от японско рандомизирано проучване демон-
стрират 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 / пакли-
таксел, не показват предимство спрямо контролите.  
Цисплатин / паклитаксел има най-добра степен на от-
говор - 29,1%.

Тройната комбинация – паклитаксел, цисплатин, 
ифосфамид  представлява активен режим с общ от-
говор 62%, ПР 26 % , но при повишена хематологична 
токсичност / профилактично приложение на растеж-
ни фактори/.

Приложението на анти - VEGF агенти – бевацизумаб 
в комбинация с паклитаксел и цисплатина или  топо-
текан и  паклитаксел подобрява общата преживяемост 
:16,8 мес срещу 13,3 мес  ( GOG 227C, GOG 240),за 
сметка на повишен риск от хипертония, фистулиза-
ция, тромбоемболични инциденти. 

■ Цисплатин / паклитаксел и карбоплатин / пакли-
таксел 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 :

• 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: иринотекан, винорелбин, гемцитабин, бева-
цизумаб, доцетаксел, 5-FU, митомицин, топотекан, пе-
метрексед.

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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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 карци-
ном на маточната шийка. 

Проучването  фаза III EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9  при рецидивирало/ метастазирало заболя-
ване   след прогресия на първа лиия платина съдържаща химиотерапия семиплимаб срещу химиотерапия показ-
ва 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).
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РАК НА ЕНДОМЕТРИУМА

Епидемиология

Ракът на ендометриума е най-честата онкогинеколо-
гична локализация и включва 6% от всички ракови 
заболявания при жени. Една от 38 жени ще развие 
ендометриален рак в живота си. За България заболя-
емостта 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 наблюда-
ва 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 ендометриу-
ма е 61 години.

Рискови фактори

1. Ендогенен излишък от естроген: поликистозна бо-
лест на яйчниците, ановулаторни менструални цикли, 
авансирало чернодробно заболяване, грануларен кле-
тъчен тумор на яйчника или други тумори, секрети-
ращи естроген, затлъстяване (наднорменото тегло 
увеличава риска многократно), ендогенна продължи-
телна 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 ражда-
ли, 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 ес-
трогени в продължение на 3 или повече години е свър-
зано с петкратно увеличаване на риска от ендометри-
ален рак; Tamoxifen действа като слаб естроген, увели-
чавайки 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 гърда-
та, 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 по-
вишава 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 актив-
ност (20 минути или повече на силна физическа актив-
ност 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-мал-
ко 10 години след прекратяване на приема на перора-
лен контрацептив. Подобна защита е наблюдавана при 
дългосрочна употреба (≥ 10 години) на хормонално 
заместваща терапия, която включва ежедневно проге-
стин.

Скрининг

Не се изисква рутинен скрининг за рак на ендометри-
ума 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 роднина-
та. Американското дружество за борба с рака препо-
ръчва на тези жени да се подлагат на ендометриална 
биопсия след 35-годишна възраст. Жените, приемащи 
Tamoxifen, трябва да се преглеждат както жените, кои-
то не приемат препарата.

Хистология

Предраковите състояния на ендометриума включват 
различните степени и форми на дисплазия на маточ-
ната лигавица (обикновена, кистична и атипична), 
както и ендометриални полипи. Карциномът започ-
ва своето развитие най-често в маточните ъгли под 
формата на екзофит, ендофит или язвена форма. Ди-
фузното 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 класифика-
ция на FIGO изисква определяне степентта на дифе-
ренциация (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 ендометро-
идния аденокарцином (70-80% от случаите). По-рядко 
се срещат серозен папилиферен (5% до 10%), светло-
клетъчен (1% до 5%), муцинозен (1%), сквамозен (аде-
ноакантом, аденосквамозен рак) (< 1%) и недиферен-
циран карцином.

Начин на разпостранение

Регионални лимфни възли са тазовите (обтураторни, 
вътрешни илиачни, хипогастрални и външни илиач-
ни, параметрални и сакрални), както и парааортални-
те лимфни възли. Метастазирането става основно по 
лимфен път, като се засягат поотделно или едновре-
менно 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 ма-
точната шийка. Далечните метастази са ингвиналните 
и супраклавикуларните лимфни възли, както и хема-
тогенните (бял дроб, черен дроб, кости, мозък, влага-
лище).
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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, предим-
но ендометроиден, по-диференциран, с по-високи 
нива на прогестероновите рецептори и по-малка ми-
ометриална инвазия, характерен за по-възрастните 
болни, често съчетан с обезитет, захарен диабет и хи-
пертония. Тип ІІ (несвързан с естроген стимулация и 
хиперплазия на ендометриума) е с по-лоша прогноза, 
неендометроиден карцином, характерен за по-млади-
те болни и без съпътстващи заболявания.

Съображения

Аденоматозната хиперплазия е естроген-зависима ле-
зия, 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 едновремен-
но или последващо развитие на рак на гърдата. Рак на 
гърдата се диагностицира при 20% до 25% от пациен-
тите със серозен подтип в сравнение с 3% от пациенти-
те с ендометриоиден подтип.

Клиника

Основен и най-важен симптом, наблюдаван приблизи-
телно 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 на-
предване в развитието на заобляването се появяват: 
кървенисто или гнойно течение, често зловонно (раз-
пад 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 извест-
но нехарактерно уголемяване, понякога с неправилна 
форма, фиксиране на матката към съседни органи, ин-
филтрация на шийката и/или параметриумите. Симп-
томите на напреднало заболяване могат да се проявя-
ват 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 по-
стменопаузални жени с ендометриални клетки трябва 
да се има предвид злокачествено заболяване. В при-
близително 10% от случаите на карцином на матката 
се откриват чрез Рар изследване. Само теста обаче не 
е достатъчен и не е подходящ инструмент за открива-
не 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.

Стандартни диагностични процедури

Диагностиката включва: анамнеза, оглед с вагинален 
спекулум, вагиноабдоминален преглед и ректоабдоми-
нален преглед. Всички жени в постменопауза с ваги-
нално кървене трябва да бъдат изследвани за рак на 
ендометриума (20% от тези пациенти в крайна сметка 
ще бъдат диагностицирани със злокачествени заболя-
вания). Биопсията на ендометриума е предпочитаният 
диагностичен тест за симптоматични пациенти (ваги-
нално кървене или зацапване) и заедно с ендоцерви-
калния кюретаж са добре толерирани амбулаторни 
процедури. Алтернатива е цервико- и хистероскопи-
ята. Първата и най-важна диагностична процедура е 
сепарирано пробно абразио под анестезия на церви-
калния канал и маточната кухина с хистологично из-
следване.

Лабораторни изследвания

Пълна кръвна картина, биохимични изследвания, те-
стове за чернодробна и бъбречна функция, туморен 
маркер Са 125 и Н4, които са самостоятелни прогно-
стични 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 рецепто-
ри като белег за хормоналната чувствителност на кар-
цинома в последните години не се препоръчва поради 
факта, че над 95% от случаите на ендометриален кар-
цином 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 пред-
полагат директна корелация между дебелината на ен-
дометриалната лигавица и последващ риск от рак на 
ендометриума. Препоръчва се извършване на хисто-
логична верификация при дебелина от < 4 до 5 мм, но 
пациентите, приемащи Tamoxifen имат по-дебел ендо-
метриум от жените, които не го приемат. Рентгеново 
изследване на гръдния кош. Задължителното предо-
перативно локорегионално стадиране е базирано на 
MRI, в това число на тазовите и парааорталните лимф-
ни 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 гинеко-
логия (FIGO) от 2018 г, както и TNM стадирането (8-
ма ревизия, 2018) (Таблица 1).
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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 въ-
зли с или без метастази в тазовите лимфни 
възли

T4**** Инфилтрация на мускулатурата на 
пикочния мехур или ректума

IVA Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур или ректума или чревната лига-
вица

M1 Далечни метастази IVB Далечни метастази, абдоминални метаста-
зи 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 сис-
теми. 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 ендо-
метриалният карцином изисква хирургично стадиране.

2. Стадирането се извършва след отстраняване на органа чрез измерване на дебелината на миометриума и сте-
пентта 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 ен-
дометриална биопсия или кюретаж заради бенигнени изменения. Пациентките с анамнеза за карцином на ко-
лон-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 прог-
ностични фактори: маточни фактори – хистологичен тип, степен на диференциация, дълбочина на миометри-
ална 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, светло-
клетъчният 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 ту-
мора. Най-добра прогноза имат високо диференцираните форми –95%, при умерено диференцирания рак пре-
живяемостта 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%. Използвай-
ки 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 ди-
ференциран ендометроиден карцином. Тези критерии могат да помогнат за планиране на реоперация при паци-
енти, 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 ми-
ометриума, степен на диферен-
циация, хистологичен вид на 
тумора и инвазия в лимфоваску-
ларно пространство

- Лечение след опера-
цията

Допълнителни Метастази в лимфните възли и 
място на далечните метастази

Възраст, общо състояние, 
раса и съпътстващи забо-
лявания

Вид на операцията и 
следоперативно ле-
чение

Нови и в развитие Молекулярен профил - -

Лечение

Лечението на РЕ е комплексно. Терапевтичният подход се определя индивидуално за всяка болна от интердис-
циплинарен екип – онкогинеколог, радиолог, химиотерапевт, патолог, анестезиолог и други специалисти, в зави-
симост 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 ле-
чение, 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 послед-
ваща бременност. Лечението на ендометриална хиперплазия е тотална хистеректомия с двустранна салпингоо-
форектомия 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 лече-
ние на рак на ендометриума, който е съвместен кон-
сенсусен алгоритъм за лечение на рак на ендометриу-
ма на Европейското дружество за медицинска онколо-
гия (ESMO), Европейското дружество за лъчетерапия 
и онкология (ESTRO) и Европейското дружество по 
онкогинекология (ESGO), препоръчан от БАОГ (Бъл-
гарска асоциация по онкогинекология), който съот-
ветства 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, кои-
то имат дете, както и при по-възрастните, е тотална 
хистеректомия с аднексите. Не се налага адювантна 
терапия. При млади жени, с оглед запазване на фер-
тилността, се провежда хормонотерапия.

Лечение за запазване на фертилността

1. Лечението за запазване на фертилността на паци-
ентки с атпична хипирплазия на ендометриума, кар-
цином in situ на ендометриума или високо диферен-
циран ендометроиден рак на ендометриума (АН/EIN/
EEC) следва да се извършва в специализирани центро-

ве. На тези пациентки следва да се извърши диагно-
стично сепарирано абразио с или без хистероскопия. 
Диагнозата АН/EIN/EEC следва да се постави/потвър-
ди от специалист патолог с опит в гинекологичната 
патология. Трябва да се извърши MRI на малък таз с 
оглед изключване на инвазия в миометриума или ад-
нексите. Ехографията може да бъде една алтернатива, 
ако тя е извършена от експерт.

2. Пациентките, смятащи да провеждат лечение за за-
пазване на фертилността, следва да бъдат информира-
ни, че това лечение не е стандарт и трябва да се пре-
ценят ползата/риска, да приеме необходимото просле-
дяване 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 съобра-
зени 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 повърх-
ностна инвазия в миометриумадо < 50 %) имат нисък риск от метастази в ЛВ и извършването на лимфна дисек-
ция няма полза за оцеляването. Следователно за тези пациентки не се препоръчва лимфаденектомия. При паци-
ентки 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 ре-
цидив 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 уме-
рен 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 ми-
ометриума, 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 кар-
циносарком)

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 вари-
ант, липса на инвазия в миометриума, всяко G (IA) 
или инвазия в миометриума ≤ 50 %, G1 G2 (IA)) опе-
ративното лечение е метод на избор. Стандартният 
обем на операцията е тотална хистеректомия с двус-
транна салпингоофоректомия без влагалищна ман-
шета. Хистеректомията може да бъде: абдоминална, 
лапароскопска или роботизирана. В случаите, в които 
е под съмнение ниския риск (недостатъчно точен хис-
тологичен отговор или неубедителни данни за инва-
зия в миометриума ≤ 50 % от образното изследване), 
лимфадектомията (тазови ЛВ) следва да се извърши 
за стадиране. Перитонеалната цитология не е задъл-
жителна за стадирането. Не се изисква извършване на 
оментектомия за стадиране при светлоклетъчен, неди-
ференциран карцином и карциносарком, но трябва да 
се извършва при серозен карцином.

2. За пациентки с умерен риск (ендометроиден кар-
цином с дълбока миометриална инвазия > 50 % или 
ниско диференциран карцином с повърхностна инва-
зия в миометриума < 50 %), където прогнозата е по-не-
благоприятна, лимфадектомията следва да се извърши 
за стадиране. Лимфаденектомията е стадираща проце-
дура и позволява адаптиране на адювантната терапия. 
Лимфаденектомията следва да бъде системно отстра-
няване 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 карци-
ном, ниско диференциран карцином с дълбока инва-
зия в миометриума > 50 %, или неендометроиден вари-
ант (серозен, светлоклетъчен, аденосквамозен и др.), 
независимо от степента на инвазия в миометриума и 
степента на диференциация) трябва да се препоръча 

лимфадектомия. При неендометроиден карцином на 
ендометриума (и в ІА стадии) се препоръчва извърш-
ването на лимфадектомия. Лимфаденектомията след-
ва 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 довърш-
ване на стадирането преди непълно оперирани паци-
ентки (тотална хистеректомия с аднексите) с висок 
риск за адаптиране на адювантната терапия.

Стадий IВ

1. При ендометроиден вариант с миометрална инва-
зия > 50%, всяко G (IB) или неендометроиден вариант 
с миометрална инвазия > 50%, всяко G (IB), стандарт-
ният обем на операцията е тотална хистеректомия с 
двустранна салпингоофоректомия без влагалищна 
маншета и лимфаденектомия (системно отстранява-
не на тазовите лимфни възли). Отстраняване на па-
рааортните (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 кои-
то 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 ист-
мичната част или възраст > 55-60 г., се препоръчва ин-
травагинална 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.
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2. При пациенти с умерен риск (ендометриоиден рак, І 
стадии, G1-2, миометриална инвазия > 50%, и липса на 
(отрицателна) лимфноваскуларна инвазия) за намаля-
ване на влагалишните рецидиви се препоръчва адю-
вантна 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 провеж-
да 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 препоръч-
ва: 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 бази-
рана на платина химиотерапия за областта на малкия 
таз при недвусмислено положителна лимфноваскулар-
на инвазия за намаляване на рецидиви в областта на 
таза, както и при неблагоприятни промени в молеку-
лярния профил; б) адювантна брахитерапия при G3 и 
отсъствие на лимфноваскуларна инвазия или благо-
приятен молекулярен профил за намаляване на влага-
лишните рецидиви.

3. При пациенти с висок риск на ендометриален рак 
независимо от наличието или отсъствието на лимф-
новаскуларна инвазия: 1. Хирургично стадиране на 
ЛВ, отрицателни ЛВ: а) препоръчва се перкутанно ЛЛ 
с IMRT/VMAT техники за намаляване на локорегио-
налните 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 алтер-
натива за намаляване на рецидиви на влагалището. 2. 
Без хирургично стадиране на ЛВ: а) адювантна лъче-
терапия 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) по-
вече са доказателствата в подкрепа на комбинираната 
лъче-химиотерапия. 3. При пациентки с контраинди-
кации за оперативно лечение може да се проведе де-
финитивно лъчелечение по следните схеми: интрака-
витарна 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 (абдо-
минална, 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 ра-
дикална хистеректомия само ако е необходимо да се 
получат свободни ръбове и лимфаденектомия със сис-
темно отстраняване на тазовите лимфни възли. От-
страняване на парааортните (до нивото на бъбречните 
вени) лимфни възли се извършва след интраоператив-
на 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 ло-
калния контрол в случаите на G1-2, липса на лимфно-
васкуларна инвазия и възраст < 60 г., а в случаите на 
G3 – недвусмислено положително наличие на лимф-
новаскуларна инвазия се препоръчва перкутанна лъ-
четерапия 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 хирургич-
но стадиране на ЛВ, се препоръчва перкутанна лъче-
терапия 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 необходи-
мо да се получат свободни ръбове. В останалите слу-
чаи се извършва тотална хистеректомия с двустранна 
салпингоофоректомия с влагалищна маншета (абдо-
минална, лапароскопска, роботизирана) и лимфадене-
ктомия със системно отстраняване на тазовите лимф-
ни 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 та-
зовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните 
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се из-
вършва 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 та-
зовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните 
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се из-
вършва 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 влага-
лището.

Стадий IIIC1 и Стадий IIIC2

При всички хистологични варианти – G1, G2 и G3, се 
извършва хистеректомия в обем според локалния ту-
мор Т (абдоминална, лапароскопска, роботизирана) и 
лимфаденектомия със системно отстраняване на та-
зовите лимфни възли. Отстраняване на парааортните 
(до нивото на бъбречните вени) лимфни възли се из-
вършва 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 ре-
цидивите в таза, подобряване на общото състояние и 
свободния от тумор период и за подобряване на пре-
живяемостта;

липсват достатъчно доказателства, че самостоятелната 
химиотерапия подобрява свободния от тумор период 
и преживяемостта;

повече са доказателствата в подкрепа на комбинира-
ната лъче-химиотерапия (химиотерапия и EBRT) в 
стадий III. Препоръчва се при: а. IIIA стадий –комби-
нирана 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 об-
ластта на малкия таз и облъчване на парааорталната 
област.

2. При пациентки с висок риск на поради неендо-
метроиден 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 допъл-
нение към химиотерапията, особено при метастази в 
ЛВ. Резултатите от самостоятелната химиотерапия са 
обнадеждаващи. При карциносарком и недиференци-

рани тумори – химиотерапия и перкутанна лъчетера-
пия (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 избра-
ни пациентки с локално напреднали тумори или при 
изолиран централен локален рецидив след лъчетера-
пия, ако се очаква туморът да бъде отстранен в здра-
во. 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 пред-
вид, ако това е технически възможно според локали-
зирането на болестта. Хистологичният тип не трябва 
да влияе върху решението дали да се направи опера-
цията.

5. Лъчетерапията като лечение е индицирана при из-
олиран рецидив във влагалището след операция без 
предходно лъчелечение и се препоръчва перкутанна 
лъчетерапия за малкия таз и интравагинална брахите-
рапия. При влагалищен рецидив или в тазовите ЛВ хи-
миотерапия с лъчетерапията трябва да се има предвид 
при пациенти с висок риск от системен рецидив и ме-
тастази. 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 спе-
циализирана техника при много подбрани пациенти.

Стадий IVВ

1. Системна терапия при напреднала/рецидивираща 
болест: Хормоналната терапия е показана при напред-
нал или рецидивиращ ендометроиден карцином. Хор-
моналната терапия е по-вероятно да бъде ефективна 
при високо и умерено диференциран ендометриои-
ден тумор. Състоянието на хормоналните рецептори 
трябва да се определи преди започване на хормонал-
ната терапията, тъй като е по-вероятно лечението да 
бъде ефективно при лечение на болни с положителен 
прогестерон и естроген рецептори. Биопсия на реци-
дива 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 преживяемост-
та два пъти по-дълго, отколкото при неотговорилите. 
Средните отговори са с продължителност 1 година. 
Използва се хормонална терапия само за ендометро-



435

идни тумори. Туморната тъкан трябва да се изслед-
ва за нивата на естроген и прогестерон рецептори, 
тъй като нивата на хормоналните рецептори и грей-
динга на тумора корелират добре с отговора. Хормо-
налната 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 хими-
отерапията. Препоръчват се прогестагените. Опции-
те 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 месеч-
но, 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 арома-
тазни инхибитори (напр. анастрозол, летрозол) и до 
момента имат ниво на отговор от 10%.

3. Стандартът на лечение е шест цикъла по 3-седмич-
но лечение с карбоплатина и паклитаксел. Това се 
основава на предварителното съобщение на рандо-
мизирано проучване, което показва подобна ефикас-
ност 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 прежи-
вяемост 9 до 12 месеца. Опциите включват доксоруби-
цин, цисплатин, карбоплатин, доцетаксел, топотекан. 
Паклитаксел може да има по-висока степен на отго-
вор от 27% до 37%. Комбинирана химиотерапия – сте-
пени на отговор от 36% до 67%; частичните отговори 
са кратки (4 до 8 месеца). Не е подобрена цялостната 
преживяемост при терапия с единични средства. Ком-
бинациите могат да включват доксорубицин с циспла-
тин и/или циклофосфамид; карбоплатин с липозомен 
доксорубицин; циклофосфамид, доксорубицин и 5-FU. 
Схемите, съдържащи паклитаксел, могат да подобрят 
интервалите на отговора и прогресията. Такива схе-
ми 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, послед-
вано от AUC на карбоплатин от 5 до 7 на всеки 4 седми-
ци. 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 сравне-
ние с 11 месеца с химиотерапия самостоятелно. Таргет-
ни агенти: бевацизумаб може да се прилага в условия 
след прогресия след цитотоксична химиотерапия. Из-
вършва 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 да-
лечно метастазиране. Стереотактично лъчелечение 
при олигометастатични болни с белодробни лезии 
или лимфни метастази е показана като възможност 
за постигане на висока доза в мястото на метастази-
ране и в комбинация със системно лечение, което би 
довело до продължителна преживяемост без прогре-
сия. 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 ин-
вазията, засягане на лимфни възли и наличие на да-
лечни метастази. От значение е и хистологичният вид 
на тумора, като при І стадий ендометроидният адено-
карцином 5-годишната преживяемост е 89%, при свет-
локлетъчния 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 недифе-
ренцираният рак имат изключително агресивно пове-
дение. 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 пре-
живяемост 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 пре-
живяемостта е различна в зависимост от степента на 
инвазия, така при ІА стадий 5-годишната преживяе-
мост 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 ин-
вазия на миометриума над 2/3 преживяемостта спада 
до 50%. Особено важен прогностичен фактор е степен-
та на диференциация на тумора. Най-добра прогноза 
имат високо диференцираните форми – 95%, при уме-
рено 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 положител-
на 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 перито-
неални 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 го-
дини 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. Неотдав-
нашен метаанализ предполага, че PET може да бъде 
полезен при локализирането и откриването на реци-
див. Препоръчва се генетична консултация и изслед-
ване на пациентки на възраст < 55 години с фамилна 
анамнеза и/или патологични признаци, предполагащи 
синдром на Lynch, например високо ниво на MSI. По-
ради някои особености на персистенцията и рециди-
вите 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 открива-
не на рецидиви с гинекологичен преглед, пациентките 
следва да бъдат насочени и съм други специалисти с 
цел ранна диагноза на първичната туморна множест-
веност (млечна жлеза и колон-ректум) с мамологичен 
преглед и изследване за окултно кървене от стомаш-
но-чревния тракт.

Литература:

1. Валерианова З, Атанасов Т., Вуков М. (редактори). 
Заболяемост от рак в България, 2014 и 2015. Български 
национален раков регистър. София, 2017.

2. Creasman W.T. еt al., FIGO Annual Report on the results 
of treatment in gynaecological cancer. Vol. 24. Carcinoma of 
the corpus uteri. J Epidemiol Biostat 2001; 6:45-86.

3. National cancer institute, 2012. http://www.
cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/endometrial /
HealthProfessional.

4. Breijer M.C. еt al. Diagnostic strategies for endometrial 
cancer in women with postmenopausal bleeding: cost-
eff ectiveness of individualized strategies. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol. 163, 2012, 1, 91-96.

5. Saarelainen S.K. еt al. Preoperative assessment of 
endometrial carcinoma by three-dimensional power Doppler 
angiography. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 39, 
2012, 4, 466-472.

6. Beddy P. еt al. Evaluation of depth of myometrial invasion 
and overall staging in endometrial cancer: comparison of 
diff usion-weighted and dynamic contrast-enhanced MR 
imaging. Radiology 262, 2012, 2, 530-537.

7. Finan M.А. еt al.Magnetic resonance or computerized 
tomography imaging to predict diffi  culty of robotic surgery 
for endometrial cancer. J Robotic Surgery 6, 2012, 2, 131-
137.

8. Querleu D. et al. Clinical practice guidelines for the 
management of patients with endometrial cancer in France. 
Int J Gynecol Cancer 21, 2011, 5, 945-950.

9. Angioli R. еt al. Th e role of novel biomarker HE4 in 
endometrial cancer: a case control prospective study. Tumor 
Biology 34, 2013, 1, 571-576.

10. TNM classifi cation of malignant tumors. https://www.
hoofdhalskanker.info/wpavl/wp-content/uploads/TNM-

Classifi cation-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf

11. Creasman W. Revised FIGO staging for carcinoma of the 
endometrium. Int J Gynaecol and Obstet, 2009, 105, 109.

12. Backelandt M.M., M. Castiglione. Endometrial 
carcinoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol 20, 2009, 29-31.

13. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 
2012. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2012. Last 
accessed November 29, 2012.

14. FIGO Committee on Gynecologic Oncology. Revised 
FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix and 
endometrium. Int J Gynecol Obstet. 2009; 105:103-104.

15. UICC Manual of Clinical Oncology, Ninth Edition. 
Edited by Brian O’Sullivan, James D. Brierley, Anil K.D’Cruz, 
Martin F. Fey, Raphael Pollock, Jan B. Vermorken and Shao 
Hui Huang. © 2015 UICC. Published 2015 by JohnWiley & 
Sons, Ltd.

16. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine 
Cancers. Available at: http://www.nccn.org/professionals/
physician_gls/ PDF/uterine.pdf. Accessed December 2012.

17. European Society of cynaecological Oncology (ESGO) 
guidelines gynecological cancer 2017 ACORDING httr/ fl w.
sign.a (.uk/guidelineyfulltexysO/annexoldb.html

18. Park C.A., Apte S., Acs G., Harri EER. Cancer of the 
endometrium. In: Abeloff  M.D., Armitage J.O., Niederhuber 
J.E. et al., eds. Abeloff ’s Clinical Oncology. 4th ed. New York: 
Churchill Livingstone; 2008.

19. Prat J., Gallardo A., Cuatrecasas M., Catasus L. 
Endometrial carcinoma: pathology and genetics. Pathology. 
2007; 39(1):72-87.

20. Trope C.G., Alektiar K.M., Sabbatini P., Zaino R.J. 
Corpus: epithelial tumors. In: Hoskins WJ, Perez CA, Young 
RC, Barakat RR.

21. Markman M., Randall M.E., eds. Principles and Practice 
of Gynecologic Oncology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott 
Williams and Wilkins; 2009:683-732.

22. Querleu D. et al. Clinical practice guidelines for the 
management of patients with endometrial cancer in France. 
Int J Gynecol Cancer 21, 2011, 5, 945-950.

23. Yang H.P. еt al. Endometrial Cancer Risk Factors by 2 
Main Histologic Subtypes. Th e NIH-AARP Diet and Health 
Study. Amer J Epidemiol 177, 2012, 2, 142-151.

24. Kang S. еt al.Preoperative identifi cation of a low-risk 
group for lymph node metastasis in endometrial cancer: A 
Korean Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 30, 
2012, 12, 1329-1334.

25. Milam M.R. еt al.Nodal Metastasis Risk in Endometrioid 
Endometrial Cancer. Obstet Gynecol 119, 2012, 2 Pt 1, 286–
292.

26. Chakalova, G. Th e incidence of limph node metastasis 



437

in cases of endometrial cancer. Int. J. Gynecol. Cancer, 20, 
2010, 2, 86.

27. Backelandt M.M., M. Castiglione. Endometrial 
carcinoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol 20, 2009, 29-31.

28. Kesterson J.P., Fanning J. Fertility-sparing treatment of 
endometrial cancer: options, outcomes and pitfalls. J Gynecol 
Oncol. 23, 2012, 2, 120-124.

29. Kim M.K. et al. Treatment with Medroxyprogesterone 
Acetate Plus Levonorgestrel-releasing Intrauterine System for 
Early-stage Endometrial Cancer in Young Women: Single-
arm, Prospective Multicenter Study: Korean Gynecologic 
Oncology Group Study (KGOG2009). Jap J Clin Oncology 
42, 2012, 12, 1215-1218.

30. Dursun P.A. et al. Turkish Gynecologic Oncology 
Group study of fertility-sparing treatment for early-stage 
endometrial cancer. Int J Gynecol Obstet 119, 2012, 3, 270-
273.

31. Jhingran A. et al. A phase II study of intensity modulated 
radiation therapy to the pelvis for postoperative patients with 
endometrial carcinoma: radiation therapy oncology group 
trial 0418. Int J Radiat Oncol Biol Phys 84, 2012, 1, 23-28.

32. Barney B.M. et al. Th e Role of Vaginal Brachytherapy in 
the Treatment of Surgical Stage I Papillary Serous or Clear 
Cell Endometrial Cancer. Int J Radiat Оncol Biol Phys 85, 
2013, 1, 109-115.

33. Lee L.J., Viswanathan A.N. Combined chemotherapy and 
radiation improves survival for node-positive endometrial 
cancer. Gynecol Oncol 127, 2012, 1, 32-37.

34. Th igpen J.T. et al. Phase III trial of doxorubicin with or 
without cisplatin in advanced endometrial carcinoma: a 
Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 22, 2004, 
19, 3902-3908.

35. Fleming G.F. et al. Phase III trial of doxorubicin plus 
cisplatin with or without paclitaxel plus fi lgrastim in 
advanced endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology 
Group Study. J Clin Oncol 22, 2004, 11, 2159-2166.

36. Vanderput I. et al. Treatment of advanced and recurrent 
endometrial cancer. In: Textbook of Gynecological Oncology. 
Ed. A. Ayhan et al. Gunes publishing, 2012, 379-385.

37. Schwartz P. et al. Uterine serous carcinomas. In: 
Textbook of Gynecological Oncology. Ed. A. Ayhan et al. 
Gunes publishing, 2012, 386-393.

38. Fotopoulou C., W.Lichtengger. Uterine clear cell 
carcinomas. In: Textbook of Gynecological Oncology. Ed. A. 
Ayhan et al. Gunes publishing, 2012, 394-398.

39. Wright J.D. et al. Contemporary management of 
endometrial cancer. Lancet 9823, 2012, 379, 1352-1360.



438

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 медицин-
ски 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 неендо-
метроидна 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 преживя-
емост (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 рециди-
ви, недостатъчна честота на високорисковите болни и хетерогенност на молекулярните подвидове на ендометри-
ален 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, независи-
мо 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, независи-
мо от LVI статуса;
Стадий II;
Стадий III без остатъчен Т;
Неендометроидни хистологии.

Авансирал и метас-
татичен 

Стадий III с остатъчен Т или IVA или Стадий IVB

При стадиране на КМТ по-голямата част от болни-
те – > 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 
впосле дствие се развива и далечно метaстазиране. Са-
мостоятелно хематогенно метастазиране се открива 
при около 6-10% от болните, като при неблагоприятни-
те хистологични видове на тумора те достигат до 25%, 
най-често локализирани в белите дробове, следват чер-

нодробните, костни и мозъчни метастази (9, 10).

Общо оценено, показания за следоперативно лечение 
имат главно болните с умерен и висок риск в зависи-
мост от възрастта, стадия, степента на малигненост и 
наличието или отсъствието на лимфноваскуларна ин-
вазия и неблагоприятен молекулярен профил на тумо-
ра в последните резултати на PORTEC-2 2018 г. (8).

Най-често се прилага следоперативно интравагинална 
БТ (VBT) самостоятелно за реду циране на вагинални 
рецидиви или съчетана с перкутанно ЛЛ (EBRT) за 
ограничаване на тазовите рецидиви, приложена със 



439

съвременни IMRT/VMAT техники. Стартира се с ин-
травагинална БТ (VBT),   като при високорисковите 
болни се предпочита по време на перкутанното ЛЛ ед-
новременно прилагане на ХТ (ЛХЛ), базирано на пла-
тина, както и добавяне на адювантна ХТ. При болни 
с контраиндикации за оперативно лечение може да се 
проведе дефинитивно ЛЛ: перкутанно и интракави-
тарна БТ, само перкутанно ЛЛ или хормонално лече-
ние. 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, допълни-
телни и нови, свързани с тумора, с пациента и въз-
можностите на лечебното заведение за осигуряване 
на адекватн о  лечение, посочени в осмото издание на 
TNM класификацията 2017 г. (12) (Табл. 2). Допълни-
телните и нови в развитие прогностични фактори да-
ват възможност за индивидуален подход при болните, 
чийто клиничен случай не влиза в стандартните алго-
ритмите 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 Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Дълбочина на миометриална 
инвазия
Степен на диференциация
Хистологичен вид
Лимфноваскуларна инвазия

Следоперативно лечение

Допълнителни Метастази в лимфните възли
Място на далечните метас-
тази

Възраст > 55-60 г.
Общо състояние
Раса
Придружаващи заболя-
вания

Обем на резекцията
Следоперативно лечение

Нови и обещаващи Молекулярен профил.

Следоперативно лъчелечение

При болни с нисък риск IA (ендометроиден адено-
карцином, липса на инвазия в миометриума при вся-
ко 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 следоператив-
но лечение при КМТ. Към допълнителните фактори 
се изтъква мястото на далечното метастазиране и раз-
личната прогноза, което определя показанията при 
прилагане на стереотактично ЛЛ с високи аблативни 
дози. Към допълнителните негативни фактори спа-
дат: увреденото общо състояние, коморбидността и, 
разбира се, обема на оперативното лечение за преци-
зирана 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 фак-
тор за общата преживяемост, с висока корелация, при 
болни без лимфна дисекция (13).

Поради противоречиви резултати за провеждане на 
перкутанното ЛЛ при болни с умерено висок риск, 
вече се използват допълнителни прогностични факто-
ри за прецизен индивидуален подход при всяка болна. 
Настъпилите промени в разбирането за рака на ендо-
метриума с откритията на Cancer Genome Atlas 2013 
г. (14) за геномните характеристики на ендометро-
идния 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 кар-
цином показват висока степен на SCNA, в отрицателна 
зависимост с преживяемостта без прогресия. От уста-
новените 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 метастази-
ране.

Като нов и обещаващ прогностичен фактор се очерта-
ва молекулярния профил на тумора, с тежест подобна 
при наличие на LVI+ в тумора. Експресията на L1CAM 
или мутация на туморно супресорния ген p53, опре-
делят висок метастатичен индекс, прогресия на забо-
ляването 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 редуци-
ране 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 ком-
бинация 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 тазо-
ви рецидиви, далечни метастази и намаляват специ-
фичната ракова преживяемост. В малката подгрупа 
болни с тези неблагоприятни рискови фактори перку-
танното ЛЛ осигурява по-добър тазов контрол, откол-
кото БТ.

При пациенти с висок риск на ендометроиден карци-
ном във II ст. и стадираща лимфна дисекция, G1-2, LVI 
(-) и възраст < 60 г., може да се приложи само интра-
вагинална 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-химиолече-
ние. В IIIА-IIIС1 ст., без остатъчно заболяване (R0), се 
прилага едновременно перкутанно ЛХЛ за областта на 
малкия таз с цел удължаване на безрецидивния пери-
од, подобряване на преживяемостта без прогресия и 
общата преживяемост. При IIIС2 ст., след едновремен-
но 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 пациенти с висок риск поради неендометроиден 
карцином след оперативно и ПЕТ-КТ стадиране се 
препоръчва при болни в I ст. и отсъствие на LVI (-) ин-
травагинална БТ и обмисляне на адювантна химиоте-
рапия. При болни в стадий > IB перкутанното ЛЛ се 
счита като допълнение към химиотерапията, особено 
при метастази в ЛВ. При карциносарком и недиферен-
цирани тумори се препоръчват химиотерапия –едно-
временна или последователна с перкутанно ЛЛ.

Дефинитивно лъчелечение

При болни с контраиндикации за оперативно лече-
ние 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 хор-
монално лечение. При гранично операбилни и добре 
селектирани болни може да се обмисли перкутанно 
ЛЛ в предоперативен план (1, 3, 9). Дозите за предо-
перативно 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 мини-
мизиране на риска от следоперативни позитивни или 
близки резекционни линии.

Мишенни обеми при провеждане на перкутанно лъ-
челечение

Обемът за лъчелечение включва матката с първичния 
тумор, ако болната не е оперирана, или туморно ложе 
при оперирани болни, и долната част на общите или-
ачни лимфни възли, външни, вътрешни илиачни и об-
тураторни лимфни възли, параметриуми, горна трета 
на влагалището, паравагиналните тъкани и пресакрал-
ните 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.

При следоперативно облъчване на таза се предписва 
доза от 45-50 Gy, като при наличие на туморна персис-
тенция след операцията, се повишава до 60-70 Gy, като 
се препоръчва облъчване с техника на модулирано по 
интензитет лъчелечение (IMRT) или обемно модули-
рано ротационно облъчване (VMAT) за предпазване 
на околните здрави органи и тъкани от нежелано об-
лъчване.

Следоперативната интравагинална брахитерапия за 
областта на влагалищния чукан започва средно 4-6 
седмици след операцията, когато е достигнато за-
здравяване 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 влага-
лишния 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 рент-
генографии 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 ретрос-
пективен анализ на 1230 болни с КМТ в 10 водещи он-
когинекологични 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 преживя-
ват средно 15 мес., като петгодишната ОП е едва 34%. 
Стратифицирането на рецидивите в предложените 4 



441

групи показва статистически значими разлики в ОП 
за болните с рецидиви, настъпили по един механизъм, 
срещу болни с няколко механизма, като най-незадово-
лителни резултати са отчетени в групата с перитонеал-
но 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 опера-
ция, 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 ме-
тастази в тазовите ЛВ, при селектирани болни преди 
ЛЛ, може да се приложи системно или оперативно ле-
чение.

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 сте-
реотактично ЛЛ при олигометастатични гинеколо-
гични заболявания е показано като възможност за 
постигане на висока аблативна доза в мястото на ме-
тастазиране и, в комбинация със системно лечение, 
да доведе до продължителна преживяемост без про-
гресия. 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 про-
гресия след радиохирургия за белодробни и метастази 
в лимфни възли. Стереотактичното ЛЛ при внимател-
на селекция на олигометастатична болест и в запазено 
състояние на болните е безопасно и ефективно, като в 
комбинация с химиолечение би довело до продължи-
телна преживяемост без прогресия (17).

В широко проучване през 2015 г. на няколко холанд-
ски ракови центъра, подпомогнати от датската асоци-
ация по рака и американската по лъчелечение, върху 
2554 болни с 13-годишно проследяване за втори пър-
вичен карцином в областта на таза. Анализирани са 
1413 болни с +/- предоператвно облъчване 25 Gy/5 
фр и тотална мезоректална ексцизия с ректален кар-
цином, 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 интравагинал-
на 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. Установя-
ват се базоцелуларен карцином на кожата, на гърдата, 
белодробен и ректален карциноми, които се свързват 
с начина на живот, боди мас индекс, генетични факто-
ри, Lynch синдром и др. биологични каскади и зависи-
мости в сравнение с общата популация (18).
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ХИМИОЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАР-
ЦИНОМ

Ендометриалният карцином може да се класифицира 
в две основни групи: тип 1 ендометроидни тумори, 
които се свързват с хиперестринизъм, обезитас, ха-
рактеризират 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 ен-
дометроидните карциноми в ранен стадий е достатъч-
но да се провежда следоперативно само лъчелечение, 
докато серозните се нуждаят от химиотерапия, както 
и по-напредналите стадии на останалите хистологич-
ни 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 карци-
нома на ендометриума следва да се определя съо-
бразно хистологичния вид на тумора:

За ендометроидния аденокарцином е валидна тристе-
пенната скала по FIGO [149], [251] която се базира на 
процента солидни участъци и има както прогностич-
но, така и предиктивно значение: G1 карциномите съ-
държат под 5%, G2 карциномите между 6–50 % и G3 
– повече от 50 %. [233], [252]. [82]

Ендометроидният карцином степен G3 по FIGO, свет-
локлетъчният, недиференцираният карцином, както и 
MMMT се класифицират като “high grade”.[157], [166], 
[254], [253].

• нерадикално отстранените тумори (R1 или R2) по-
казват 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 ми-
крометастази е неблагоприятен прогностичен бе-
лег. Пациентките с микрометастази имат по-добра 
свободна от рецидив преживяемост, в сравнение с 
тези с макрометастази, докато между тези с изоли-
рани туморни клетки и микрометастази няма съ-
ществена разлика;

• рискът от метастазиране в лимфните възли на-
раства 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 ха-
рактеристики 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 % инва-
зия 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; Ендо-
метроиден ЕК, G1, G2, L1, ≥ 50 % инвазия в ми-
ометриума;

• High risk Ендометроиден ЕК, G3 , ≥ 50 %, инва-
зия 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 молеку-
лярногенетичните характеристики на ендометриал-
нитe карциноми от ендометроиден, серозен и смесени 
субтипове. Установени са четири молекулярни субти-
па:

1. POLE (ултрамутирал) с изключително висок брой на 
мутациите (232 × 10−6 мутации за Mb). (POLE e катали-
тична субединица на ДНК полимераза епсилон и има 
отношение към репликацията и репарацията на ДНК).

2. Микросателитна нестабилност (хипермутирал 
(18 × 10−6 mutations per Mb)).

3. Микросателитно стабилен – ниска честота на му-
тации 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 ендо-
метроидни, четвъртият е предимно серозен тип. 
Маточните серозни карциноми имат сходни гене-
тични профили с овариалния серозен карцином и 
basal-like карцинома на млечната жлеза.
Четирите молекулярни субтипа имат прогностич-
но значение, като POLE туморите имат най-добра 
прогноза, а тези с висок брой на копията – най- 
лоша.
Опитът да се изведе една по-опростена класифика-
ция със сурогатни маркери доведе да множество про-
учвания, включващи секвениране на екзонуклеазния 
домейн на POLE и имунохистохимичното изследване 
на p53 и MMR протеините. Установените консте-
лации в голяма степен корелират с използваните 
до момента клинико-патологични класификации за 
оценка на риска. Наличието на анормални р53 про-
теини 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 по-
казана при ендометриалния карцином.

Адювантна химиотерапия.

Приложението на адювантна химиотерапия в I и II ст. 
на ендометриалния карцином е дискутабилна. Препо-
ръчват се базирани на платина режими.

Ендометроиден или друг тип I ендометриален карци-
ном 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 кар-
цином в ст. T1a G3 pN0.

При тип II ендометриален карцином и тип I ендо-
метриален карцином G3 pT1b и ст. pT2 ( също pN0) 
може да се обсъжда провеждане на адювантна хими-
отерапия 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:

Серозният и светлоклетъчният карцином на ендо-
метриума подлежат на хирургично стадиране, включ-
ващо 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 пре-
живяемостта в III и IV ст. на заболяването. Данни от 
ретроспективни проучвания посочват полза от адю-
вантна химиотерапия и в ранните I и II ст.

Поведение при карциносаркоми:

Лечението при карциносаркоми се провежда като при 
ниско диференцирани карциноми. Пациентки с кар-
циносарком FIGO-St.I или II могат да провеждат адю-
вантна ХТ с:

1. Cisplatin/Ifosfamid: Ifosfamid 1,6 mg/m² i. v., дни 1–4 
и Cisplatin 20 mg/m² i. v., дни 1–4.

2. Carboplatin/Paclitaxel: Paclitaxel 175 mg/m², ден 1 и 
Carboplatin AUC, 5 ден, като втората комбинация се 
препоръчва заради по-ниската токсичност.

При болни с карциносарком в ст. FIGO III или IV 
комбинираната терапия с Ifosfamid/Paclitaxel или 
Ifosfamid/Cisplatin показва значително предимство по 
отношение преживяемостта спрямо монотерапия с 
Ifosfamid.

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 химиотера-
пия при болни с карцином на ендометриума за момен-
та не е потвърдено. Като най-ефективни са се доказали 
платиновите препарати, антрациклините и таксаните. 
Комбинацията от Carboplatin и Paclitaxel се препоръч-
ва като ефективна и с добра поносимост.

Добавянето на паклитаксел към дублета цисплатин/
антрациклин води до слабо повишаване на ефектив-
ността за сметка на значително по-тежките невропа-
тия и неутропения и изисква поддържащо лечение с 
растежни фактори – G-CSF.

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-ефектив-
на от последователността 2) Platin/Taxan палиативно 
след Anthrazyklin/Platin адювантно или последовател-
ността 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 после-
дователност 2) с 9 и 23 мес. и 3 u 12 след последовател-
ност 3).
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САРКОМ НА МАТКАТА

Епидемиология

Саркомите на матката са < 10% от злокачествените ту-
мори при жената и възникват основно от три различ-
ни тъкани на матката. Най-чест е карциносаркомът, 
който възниква в ендометриума, както и в други орга-
ни, с Мюлеров произход е и е 40%-50% от всички сар-
коми на матката. Лейомиосаркомът произлиза от мус-
кулатурата 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 маточ-
ни 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 по-
вишения му естрогенен ефект върху матката. Значими 
рискови фактори за саркома на матката е затлъстява-
нето (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 стро-
ма, стени на кръвоносни и лимфни съдове. Саркоми-
те 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, ендометриал-
ният стромален сарком, карциносаркомът и смесени-
ят 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: рабдомиосар-
ком, хондросарком, остеосарком, липосарком, ангио-
сарком.

3. Смесен сарком, хомоложен вид, е карциносарком.

4. Смесени саркоми, хетероложен вид – смесен мезо-
дермален Мюлеров сарком. Световната здравна орга-
низация определи карциносаркомът като смесен мезо-
дермален сарком или Мюлеров тумор, но по своята 
биологична характеристика той е по-близък до карци-
номите на ендометриума (поява в менопаузата, етио-
логия, метастазиране и др.), поради което все по-често 
се лекува като карцином.

Начин на разпространение

Саркомът най-често има хематогенно метастазиране 
(бял дроб и черен дроб), но при някои хистологични 
видове (като карциносарком) се наблюдава и лим-
фогенно метастазиране. Регионални лимфни възли 
са тазовите (обтураторни, вътрешни илиачни, хипо-
гастрални и външни илиачни, параметрални и сакрал-
ни), както и парааорталните лимфни възли.

Клиника

Първоначално саркомът на матката не дава характер-
ни признаци. Най-често се установява тумор в корем-
ната кухина, който дори пациентката сама опипва. 
При наличието на миома на матката, която е следена, 
се констатира бърз растеж на тумора. Понякога сар-
комите 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, насочва-
щи към диагнозата. Степента на болката в областта 
на таза, както и гениталното кървене зависят от хис-
тологичния 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 ректоабдоми-
нален преглед. Всички жени в постменопауза с ваги-
нално кървене трябва да бъдат изследвани за сарком 
на матката. Първата и най-важна диагностична про-
цедура е сепарирано пробно абразио под анестезия на 
цервикалния канал и маточната кухина с хистологич-
но изследване. Карциносаркамът се диагностицира 
най-често предоперативно (93,5%), докато при лейо-
миосаркома в 65% от случаите операцията е била за-
ради миома на матката и едва следоперативно е поста-
вена хистологичната диагноза. При ендометриалния 
стромален сарком този процент и 75%.

Лабораторни изследвания

Пълна кръвна картина, биохимични изследвания, те-
стове за чернодробна и бъбречна функция, туморен 
маркер Са 125, който е положителен в 75% от случаи-
те. 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 уста-
новено, 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 абдоми-
нална или трансвагинална ехография, както и 3D до-
плер. С цел определяне на разпространението на ту-
мортния процес и с оглед изключване на хидронефро-



447

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 установя-
ването на далечни метастази имат място рентгенография на бял дроб, рентгенография и сцинтиграфия на кос-
тите. 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 ста-
дирането 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 карци-
ном.

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 ди-
аметър

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 парааорнални-
те лимфни възли

T4 Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур или ректума

IVA Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур или ректума или чревната лига-
вица

M1 Далечни метастази IVB Далечни метастази или метастази в ингви-
налните 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/ендо-
цервикса

IA Тумор, ограничен в ендометриума/ендоцер-
викса

T1b Тумор, инфилтриращ до половината от 
миоменриума

IB Тумор, инфилтриращ до половината от ми-
оменриума

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 парааорнални-
те лимфни възли

T4 Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур или ректума

IVA Инфилтрация на мускулатурата на пикоч-
ния мехур или ректума или чревна лигави-
ца

M1 Далечни метастази IVB Далечни метастази или метастази в ингви-
налните лимфни възли

КАРЦИНОСАРКОМ

Стадира се като карцином на ендометриума

Забележка: * Синхронен тумор на матката и яйчниците, в съчетание на ендометриоза, следва да се класифици-
ра като самостоятелен първичен тумор.

** Няма стадии IС при лейомиосарком и ендометриален стромален сарком. Окончателното стадиране е патоло-
гоанатомично – следоперативно чрез p-TNM и FIGO класификационните системи.

Прогностични фактори

Прогнозата при сарком на матката преди всичко зави-
си 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 разпростране-
ние към аднексите, метастази в лимфните възли, раз-
мера на тумора, позитивната перитонеална цитология 
и дълбочината на инвазия на миометриума намалява 
периода без прогресия на заболяването. При лейоми-
осаркома размерът на тумора е най-важният прогно-
стичен фактор. Така тумори с размер над 5 см имат 
лоша прогноза. Независимо от това митотичният ин-
декс е единственият фактор, свързан със светлия пе-
риод до прогресия на заболяването. Така при лейоми-
осаркома прогнозата е свързана с размера на тумора и 
митотичния индекс. Лейомиосоркомът е по-агресивен 
от другите саркоми. Лейомиосаркомът и ендометриал-
ният 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 един-
ственият 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 

светъл период, отколкото тези с умерено и ниско ди-
ференцирани. Честотата на рецидивите е 44% за хомо-
ложните и 63% за хетероложните тумори.

Лечение

Лечебната тактика зависи от стадия на заболяването, 
хистологичния вид на тумора, локалното разпрос-
транение 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 преживя-
емостта.

Хирургичен метод: оперативният обем зависи от хис-
тологичния вид на тумора и степента на разпростра-
нение на заболяването. Операцията често е основно 
средство за диагноза (например операция по повод 
на миома на матката) и е първично лечение за всич-
ки 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 извърш-
ва оглед на диафрагмата, оментума и горната част на 
корема.

Лъчетерапевтичният метод се прилага за локален кон-
трол. Трябва да се има предвид слабата лъчечуствител-
ност на някои хистологични видове като лейомиосар-
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ком, остеосарком и хондросарком. При лейомиосарко-
ма 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 адювант-
на 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 недиференцира-
ния сарком (HGUD) в ранните стадии на заболяването 
е неуточнено. Провеждането ѝ би могло да се обсъж-
да при ниско диференцирани тумори с оглед големия 
риск от развитие на далечни метастази. Ефективен 
като монотерапия е доксорубицинът. При рецидиви-
рало и метастазирало заболяване е уместно приложе-
нието 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 ос-
новно с гестагени – мегестрол ацетат и медроксипро-
гестерон. Други терапевтични възможности са тамо-
ксифенът, ароматазните инхибитори, LH-RН агонис-
тите. При пациентки в I ст. се препоръчва наблюдение. 
От II до IV ст. следва да се обсъди провеждането на 
адювантна хормонотерапия. Адювантната радиотера-
пия е дискутабилна. Счита се, че подобрява локалния 
контрол, без значим ефект върху преживяемостта. 
Бавният ход на заболяването и дългият светъл пери-
од без прилагане на адювантно лечение не подкрепят 
стандартното ѝ приложение. Според алгоритъма на 
National cancer institute (USA) 2012 лечението се опре-
деля от стадия.

Стандартни опции за лечение на сарком на матката І и 
ІІ стадии е хирургия (тотална абдоминална хистерек-
томия, двустранна салпингооофоректомия и тазова и 
селективна парааортални лимфна дисекция) + лъчете-
рапия за таза, или + адювантна химиотерапия, или + 
адювантна лъчетерапия.

Стандартни опции за лечение на сарком на матката ІІІ 
стадии е хирургия (тотална абдоминална хистеректо-
мия, двустранна салпингооофоректомия и тазова и се-
лективна парааортални лимфна дисекция и резекция 
на туморното разпространение) + лъчетерапия за таза 
или + адювантна химиотерапия. Прилагат се cisplatin, 
doxorubicin и ifosfamide. При пациентки с карцино-
сарком прилагането на ifosfamide е дало отговор при 
32,2%, а при болните с лейомиосарком в 17,2%. Ком-
бинацията 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 паци-
енти в IV стадий. Тези пациенти трябва да бъдат вклю-
чени в текущо клинично изпитване. Установено е, че 
полученият отговор е различен при болните с лейо-
миосарком и карциносарком. Така при напреднал ту-
морен 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 пре-
поръча 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 ку-
хина и белия дроб. Препоръчва се операция за белод-
робните метастази и хормонална терапия при болни с 
ендометриален стромален сарком.

Прогноза и преживяемост

Саркомите на тялото на матката имат лоша прогно-
за. Петгодишната преживяемост зависи от стадия на 
заболяването и от хистологичния вид на тумора. При 
първи стадий тя достига 50-60%, докато при напред-
налите стадии намалява до 20%. Най-добра прогноза 
има лейомиосаркомът и особено случаите на сарком 
в миом, където може да се наблюдава и 100% прежи-
вяемост. Общата 5-годишна преживяемост при сарко-
мите е 43%. Честотата на рецидивите за всички слу-
чаи 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, кое-
то включва болни с лейомиосарком, карциносарком, 
ендометриален стромален сарком (HGESS), аденосар-
ком и неуточнен сарком, е установило, че 5-годишна-
та преживяемост е по-добра при болните, лекувани с 
операция и лъчетерапия, по сравнение с болните, кои-
то са лекувани само с операция. Адювантната терапия 
подобрява преживяемостта при болните в ІІ-ІV ста-
дии. По наши данни, базирани на проучване, включ-
ващо 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

Употребата на перорални контрацептиви е защита 
срещу епителния овариален карцином за общата по-
пулация. Повишаване на продължителността на упо-
требата е свързана с по-голямо намаление на риска 
от епителен овариален карцином. Доказано е, че сал-
пингоофоректомията 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 препо-
ръчва при жени със среден риск. Доказано е, че сал-
пингоофоректомията намалява риска от рак на гърда-
та до 50% при пациенти с BRCA1/2 мутации.

Скрининг

На пациентите със синдром на фамилен рак на яйчни-
ка и носители на BRCA 1/2 мутации, които не са под-
ложени на салпингоофоректомия, може да се предло-
жи 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 карци-
ном в семейството. Няма данни, доказващи прежи-
вяемостта в полза на скрининга на пациенти с висок 
риск. Жени от високорискови семейства, при които не 
са установени вредни мутации (BRCA 1/2, Lynch синд-
ром-свързани гени) се третират подобно на тези, при 
които е идентифициран генетичен риск.

Хистология

Злокачествените тумори на яйчника се отличават с го-
лямо разнообразие в морфологично отношение, както 
и със значителни различия между морфологичната и 
биологичната характеристика.

А. Епителни овариални карциноми

Епителните тумори (карциноми) представляват 90% 
от всички злокачествени заболявания на яйчниците. 
Съгласно класификацията на СЗО се различават 6 го-
леми хистологични типа овариални тумори: серозен, 
муцинозен, ендометроиден, светлоклетъчен, преход-
ноклетъчен 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 за-
висимост от процента на солиден растеж върху папи-
ларните и жлезни компоненти (5% – висока, 5%-50% 
– умерена, >50% – ниска). До 95% от болните в стадий 
III-IV са със серозни карциноми. Серозните карци-
номи имат типична папиларна и микропапиларна ар-
хитектоника. 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 ендометро-
иден, муцинозен и карцином от преходни клетки. Ту-
морите тип I обикновено проявяват нискостепенни 
хистопатологични признаци и изглежда, че възник-
ват от добре изразени яйчникови прекурсорни лезии. 
Нискостепенните серозни и муцинозни карциноми 
могат да прогресират от съответни серозни или му-
цинозни цистаденоми с граничен или нисък злока-
чествен 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 муциноз-
ния рак на яйчниците имат KRAS мутации.

2. Туморите тип II включват високостепенен серозен 
карцином, високостепенен ендометроиден карцином 
и недиференциран карцином. Почти всички тумо-
ри от тип II са свързани с аномалии в TP53, които са 
най-често срещаните мутации. Ракът тип II е по-агре-
сивен и по време на диагнозата се установява карци-
ноза на перитонеума.

Б. Неепителни овариални карциноми

Останалите 10% от злокачествените заболявания на 
яйчниците са стромални и герминативноклетъчни. 
Стромалните тумори произхождат от стромата на яй-
чника или мезенхима и включват грануларни клетки и 
клетки на Sertoli-Leydig. Грануларноклетъчните тумо-
ри представляват 70% от стромалните тумори и могат 
да произвеждат естроген. Sertoli-Leydig клетъчните 
тумори (андробластом) могат да произведат тестосте-
рон. Към герминативноклетъчните малигнени тумо-
ри, които са силно агресивни, спадат: дисгерминомът, 
ендодермалният синусов тумор (тумор на Teilum), те-
ратокарциномът и редкият хориокарцином на яйчни-
ка. Те се третират подобно на рака на тестисите.

В. Метастатични тумори на яйчника и т.н. Крукен-
бергови тумори

Те са метастатична изява на карцином със слузообра-
зуване, развиващ се обикновено в гастроинтестинал-
ният тракт – стомаха (Крукенбергов тумор), ректума, 
млечната жлеза и генитоуринарната система (ендо-
метриума). Съгласно класификацията на СЗО за опре-
деляне на един тумор като Крукенбергов е необходимо 
да отговоря на следните условия: 1. Наличие на клетки 
тип „пръстен с камък“, продуциращи муцин; 2. Нали-
чие на стромална инвазия и 3. Саркоматозна пролифе-
рация на стромата на яйчника.

Начин на разпространение

Разпространяването на процеса се извършва предим-
но чрез прорастване в съседни органи и чрез дисеми-
нация в коремната кухина чрез асцитната течност, коя-
то съдържа туморни клетки. Възможно е лимфогенно 

метастазиране. Регионални лимфни възли са тазовите 
(обтураторни, вътрешни илиачни, хипогастрални и 
външни илиачни, параметрални и сакрални), както 
и парааорталните лимфни възли. Възможно е и хема-
тогенно 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, симп-
томите са: притискане на пикочния мехур с често 
уриниране, притискане на ректума и затруднена де-
фекация. При хормонално зависимите тумори може 
да се появи дисфункционално маточно кървене. При 
рутинен гинекологичен преглед, включващ абдоми-
нална или трансвагинална сонография, може да се 
диагностицира рак на яйчника в ранен стадий. При 
70%-80% от болните заболяването се открива в на-
преднал стадий (ІІІ -IV). В авансиралия стадий на за-
боляването пациентите имат повече симптоми, като 
водещ е асцита и големите туморни маси, изпълва-
щи корема, увеличаване обиколката на корема. Тези 
симптоми са обикновено късни и твърде неспецифич-
ни, 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 ректоабдоми-
нален преглед. С цел определяне на размера на тумора 
се използва трансвагиналната и абдоминална ехогра-
фия в това число и 3D доплер и Power Doppler. За оп-
ределяне 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 па-
саж. Цистоскопията се извършва с оглед изключване 
на инфилтрация на пикочния мехур. За установяване-
то 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 епител-
ната тъкан от овариални, ендоцервикални, ендометри-
ални, перитонеални, плеврални, белодробни и гръдни 
епители. CA-125 се увеличава с ~ 50% в ранните стадии 
и > 90% в напреднали стадии на епителен рак на яйч-
ника. Той е увеличен най-често при серозен карцином. 
Human epydidimis protein 4 (HE4) е гликопротеин, кой-
то също се експресира в някои EOC. Увеличава се в > 
50% от туморите, при които не се експресира СА-125. 
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При туморите с гранична малигненост серумните кон-
центрации на CA125 и CA72-4 са променени по срав-
нение 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 съче-
тание с CA19-9 за увеличаване на чувствителността на 
изследването. CA125 се използва в съчетание с CA15-
3 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 муци-
нозни карциноми се извършва с комбинация от CEA и 
CA125. Чрез имунохистохимия CEA може да бъде по-
лезен 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. Меж-
ду всички тумори на яйчниците, единствено туморите 
от зародишните клетки с хорионна компонента про-
извеждат високи нива на β – ЧХГ. Туморният маркер 
ά-фетопротеин се използва при ендодермалния сину-
сов тумор и при ембрионалния карцином, както и за 
предсказване на наличие на елементи на yolk sac при 
смесените герминативноклетъчни тумори. ά-фетопро-
теин е повишен при ендодермалния синусов тумор в 
100%, при незрелите тератоми в 62% и при дисгерми-
номът в 12%.

Диференциална диагноза на туморните формации в 
абдомена

За разлика от останалите гинекологични локализа-
ции, 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 фор-
мации в абдомена (ТФА) са предизвикателство, което 
следва да бъде посрещнато адекватно, и да се опреде-
ли 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 постме-
нопаузалните жени този процент е 20%. Разработиха 
risk of malignancy index (RMI), при който се използва 
ехографията, менопаузалния статус на пациентка-
та 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 използ-
ва, е OVA1. Този панел включва CA 125 и 4 биомар-
кера (apolipoprotein A-1, transthyretin, transferin и β2-
microglobulin). Този мултивариантен индекс може да 
включва, освен ехография и менапаузален статус, и 5 
биомаркера, като 2 от тях са триглицеридите и ревма-
тоидният фактор. В ръцете на онкогинеколозите този 
панел увеличава чувствителността от 78% на 98%, но 
намалява специфичността от 75% на 26%. ROMA-
INDEX 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 ту-
морни формации и за стратификация на риска, спаз-
вайки 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 от-
криване на епителен овариален карцином, PP < 12.5% 
= нисък риск; при постменопаузални жени – PP 14.4% 
= висок риск за откриване на епителен овариален кар-
цином, PP < 14.4% = нисък риск. Скоровата система 
ROMA показва отлични диагностични възможности 
за детекция на епителния овариален карцином при по-
стменопаузалните жени, но не и при пременопаузал-
ните пациентки. Чувствителността на туморния мар-
кер 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 консулта-
ция с онкогинеколог.

Алгоритъм на диагностична процедура при жени, сус-
пектни 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 бре-
менност, AFP;

• визуализиращи техники:

1. трансвагинална ехография.

2. СТ с контраст.

3. графия на гръдния кош

През последните години с диагностична цел се използ-
ва лапароскопия с биопсия. Лапароскопската техника 
се използва от гинеколози-онколози за определяне на 
резектабилността при напреднал овариален карци-
ном.
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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 злокачест-
вени 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 из-
вън 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 ин-
филтрация 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 въ-
зли

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 сраства-
ния, 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, хис-
тологичен тип, наличие или не на асцит, руптура на кистозна формация предоперативно, екстракапсуларен рас-
теж, 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 стади-
раните 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 дифе-
ренцирани (Gr 2); висок риск – стадий IC всякаква степен на диференциация, както и IA и IB – G 2 и G 3 светло-
клетъчен хистилогичен вариант. Според UICC прогностичните рискови фактори са представени на таблица 3.

Таблица 3. Прогностични рискови фактори при рак на яйчника

Прогностични фак-
тори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Хистологичен вид и степен 
на диференциация

Възраст, съпътстващи 
заболявания и общо със-
тояние

Максимален диаметър на 
остатъчния тумор след оп-
тимална циторедуктивна 
операция

Допълнителни Метастази в лимфните въ-
зли, място на метастазите, 
DNA плоидия, Са125

BRCA1 и генетична пре-
диспозиция

Вид на химиотерапията, 
спад на Са125, свръхради-
кална хирургия

Нови и в развитие Молекулярен профил, 
активност на клетъчната 
пролиферация, туморна 
ангиогенеза, експресия на 
p53, експресия на hKs 6, 
10, 11

- Интервал между циторедук-
тивната операция и неоадю-
вантната 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 прежи-
вяемост 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 неблагопри-
ятен 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 пър-
вичния 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 съобра-
зени със степента на риск при рак на яйчника. През 
2017 година ESGO (European Society of cynaecological 
Oncology) публикува гайдлайн за лечение на епите-
лен 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 тумо-
ри с нисък малигнен потенциал (т.н. borderline tumors), 
които налагат точна хистологична диагноза от опитен 
патолог. Обикновено са в І стадий. При жени в репро-
дуктивна 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 лапа-
ротомия. Препоръчва се визуална и/или палпаторна 
оценка на цялата перитонеална кухина и коремните 
органи в нея. Препоръчва се вземането на перитонеал-
ни смивове и цитология преди започване на хирургич-
ни действия, насочени към овариалния тумор. Когато 
не се установят подозрителни имплантационни метас-
тази в таза или в параколичната и поддиафрагмални 
области, е препоръчително извършването на слепи пе-
ритонеални биопсии.

Възможна алтернатива на конвенционалния хирур-
гичен подход е да се направи лапароскопска/роботи-
зирана операция, извършена от онкогинеколог с не-
обходимата компетентност за адекватно хирургично 
лапароскопско стадиране (лапароскопска точкова сис-
тема) 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 патологоана-
томичния материал.

2. Експресното хистологично изследване (гефрир) на 
овариалния тумор е задължителен етап в диагнозата 
и плановото хирургично лечение. При липсата на въз-
можност 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 сал-
пингоофоректомия (аднексектомия) и най-малко ин-
фраколична 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). Апендекто-
мия 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 (едностран-
на салпингоофоректомия) може да бъде прилагана 
само на избрани пациентки в пременопауза, които же-
лаят да запазят възможностите си за забременяване. 
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Запазване на фертилността е възможна в случаите на 
ІА стадий или ІС1 стадий, високо диференциран се-
розен, ендометроиден карцином, или малък муцино-
зен тумор след пълно стадиране, включващо тазови 
и парааортални лимфни възли. Други подстадии от I 
стадий или хистологични подтипове подлежат на ин-
дивидуална преценка.

5. При случайно откриване на ранен карцином при 
операция за „доброкачествено“ заболяване, когато па-
циентката 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 комби-
нации. 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 карбо-
платина 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 пре-
поръчва 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 химиотера-
пия се определят от степента на риск.

ІІI - IV стадий

Оперативно лечение

1. Задължително е извършването на срединна лапаро-
томия. Целта на хирургичното лечение е пълна резек-
ция на всички видими болестни изменения. Първична 
хирургия в тези стадии се препоръчва при пациентки, 
които могат да бъдат оперирани без остатъчен ту-
мор с разумно ниво на усложнения. Съотношението 
риск-полза е в полза на първичната хирургия, когато 
няма оставен нерезециран тумор. Пълното премахва-
не на тумора до липсата на остатъчен тумор е необхо-
димо да се прави разумно, като се отчита състоянието 

на пациентката и рискът за различни интра- и следо-
перативни усложнения. В случаите на висок интраопе-
ративен 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. Ре-
шението 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 (III-
IV стадии), хирургичното лечение може да започне с 
диагностична лапароскопия за установяване на въз-
можността за радикалност и циторедукция със задъл-
жително вземане на материал за хистологично изслед-
ване, 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; дифуз-
на инфилтрация на тънки черва, като опитът за резек-
ция 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, чернод-
робни артерии, лява гастрична артерия. Невъзможни 
за резекция са множествените паренхимни чернод-
робни, белодробни и мозъчни метастази, както и ня-
кои лимфни метастази.

3. В някои случаи метастатичната болест при IVВ ста-
дий на овариален карцином може да бъде хирургиче-
ски лечима. Примери за потенциално резектабилни 
екстраабдоминални метастази са: ингвинални или 
аксиларни лимфни възли, изолирани метастази на 
плеврата, изолирани паренхимни белодробни метас-
тази. Примери за резектабилни и интраабдоминални 
метастази: метастази на далака, метастази по капсу-
лата на черния дроб, единични дълбоки метастази на 
черния дроб.

Неоадювантно лечение

Неоадювантната химиотарапия се препоръчва, кога-
то не може да се постигне пълната резекция на всич-
ки 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 кар-
боплатина, 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 хипертер-
мична интраперитонеална химиотерапия при паци-
ентки 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 резул-
тати при този вид терапия.

Вторична хирургия при рецидив и метастази

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 чер-
во, пикочен мехур и чернодробна резекция, до екзен-
терации, които се преценяват индивидуално.

Лекарствено лечение на рецидивите

Рецидиви на заболяването се наблюдават в > 80% от 
пациентите в стадий III/IV. Рецидивите не са лечи-
ми, въпреки че могат да настъпят последващи пълни 
ремисии. Появата на рецидив изисква да се обсъди 
последователността на терапевтичните методи. Па-
циентите с интервал без прогресия от ≥ 6 месеца са 
чувствителни към платинова терапия. Втора линия 
платиновата терапия, моно или в комбинация подо-
брява 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 плати-
на. Прогресия по време на началната химиотерапия 
е платино-рефрактерно заболяване. Постоянната хи-
миотерапия 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 ре-
цидивът е операбилен). Извършва се повторна лапа-
ротомия 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 отстраня-
ване на тумора. Възможностите за операбилност все 
по-често се уточняват лапароскопски. С цел намаля-
ване риска от имплантационни метастази от троака-
ра в рамките на 1 седмица се извършва ексцизия на 
траекторията на троакара с внимателно зашиване на 
перитонеума, ректусите и кожата, последвани от хи-
миотерапия.

Увеличава се интересът към използването на молеку-
лярно насочени агенти – бевацизумаб има несъщест-
вена активност при рецидивиращ рак на яйчника, 
който е както чувствителен към платина, така и резис-

тентен към платината. Все още се извършват проучва-
ния в тази насока (OCEANS), а текущите проучвания 
оценяват употребата му. PARP инхибиторите са де-
монстрирали клинична активност при рецидивиращи 
епителни овариални карциноми, носители на BRCA 
1/2 мутации във фаза 1/2 проучвания.

Интраперитонеална химиотерапия

Използва се провеждане на системна и интраперито-
неална химиотерапия. Едновременно или последова-
телно 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 интрапери-
тонеалната химиотерапия с цисплатин ще навлезе в 
началната терапия на авансиралия овариален карци-
ном след провеждане на максимална циторедукция. За 
това са необходими още убедителни данни от бъдещи 
клинични проучвания.

Лъчетерапия

Лъчетерапията играе ограничена роля в лечението на 
епителния рак на яйчника. При муцинозен и светло-
клетъчен рак, след проведено оперативно лечение на 
резидуален тумор ≤ 2 см и след проведена адювантна 
химиотерапия, може да се проведе модулирана по ин-
тензитет целокоремна хеликалва томотерапия с обща 
доза 30 Gr за абдомена и до 43 Gr за малкия таз. Лъче-
терапията трябва да се има предвид при единични ме-
тастази с функционални последствия (мозъчни метас-
тази, обструкция на дисталния черво, кървене, костни 
метастази и др.). При някои неепителни тумори (дис-
гермином) лъчелечението е препоръчително.

Б. Неепителни овариални карциноми

Лечебната тактика при този вид карциноми на яйчни-
ците е както при епителните, с изключение на дисгер-
минома, който ще бъде разгледан отделно. При чист 
дисгермином в la стадий на пациентки, при които тряб-
ва да се запази фертилитета, е възможна органосъхра-
няваща 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 ради-
кализъм, както и за останалите видове герминативно-
клетъчни 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 задължи-
телно са извършва ендометриален кюретаж за изключ-
ване на синхронен ендометриален карцином. При тези 
болни не е необходимо извършването на системна 
лимфна дисекция. При авансирали случаи се прилагат 
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разширени оперативни интервенции. При селектира-
ни болни се прилага лъчетерапия.

При ендодермалния синусов тумор в първи стадии 
може да се извърши органосъхраняваща операция с 
последваща химиотерапия, с оглед запазване на фер-
тилността. Но следва да се има предвид, че този тумор 
е изключително агресивен и при напреднал стадии се 
извършват радикални операции с последваща агре-
сивна химиотерапия. При пациенти с асцит настъпва 
смърт до 2 месеца.

Повечето пациенти с тумори, изхождащи от зародиш-
ни клетки, се диагностицират в ранен стадий на заболя-
ването. Метастазирането в лимфните възли е рядкост. 
Едностранната салпингоофоректомия се препоръчва, 
ако контралатералния яйчник не е засегнат. По този 
начин е възможно запазването на фертилитета. Тряб-
ва 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 опе-
ративното 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 ме-
тастатичните 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 прило-
жи оперативно лечение още повече, че е невъзможно 
със сигурност да се изключ и първична туморна мно-
жественост и туморът в яйчника да е първичен, а не 
метастатичен.

Прогноза и преживяемост

Факторите, свързани с прогнозата, са: стадият, хисто-
логичният вид на тумора и степента на диференциа-
ция. При болните в І стадий прогнозата е относител-
но 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 ми-
кроскопска 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-го-
дишната преживяемост е 82%, при ІІІ стадий е 36%, а 
при ІV стадий е 18%. Не се установява подобряване на 
преживяемостта през последното десетилетие. Пре-
живяемостта зависи от туморния отговор на проведе-
ната химиотерапия, а също така и от възрастта на бол-
ната. По-възрастните болни имат по-лоша прогноза.

Проследяване

Следлечебното проследяване включва основни и до-
пълнителни изследвания. Основни са: анамнеза, фи-
зикален гинекологичен преглед с цитонамазка от вла-
галищния чукан, минимум лабораторни изследвания 
и Са 125. Освен тях се провеждат образни изследвания 
– ехография на коремни органи и малък таз, рентгено-
графия 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 постиг-
ната средна 5-годишна преживяемост 20-25% (1).

Един от терапевтичните подходи, намиращи приложе-
ние при ОК, е целокоремното облъчване (ЦКО), про-
учено 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 високо-
ефективна системна химиотерпия (ХТ). Използването 
му значително се ограничава, поради негативно вли-
яние върху хемопоезата и ограничаване на възмож-
ността за последваща ХТ.

История

Началото на ЛЛ при ОК започва с облъчване в облас-
тта на малкия таз. Две рандомизирани проучвания 
показват, че ЛЛ е ефективно, но е необходимо да се об-
лъчи и абдомена, поради поява на рецидиви в корем-
ната 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 разпространява-
не 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 облъчва-
не на големи полета до 45 см, т.е. развива се техника 
“open fi eld”. 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 параор-
тални 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 консолиди-
раща терапия след хирургично лечение и ХТ, са про-
ведени основно в Канада (10). Най-важният прогнос-
тичен фактор за принос на ЛЛ е наличието на III ста-
дий, а във всички стадии най-важен е хистологичният 
вид. При муцинозен, светлоклетъчен и ендометрои-
ден консолидиращото ЦКО след ХТ снижава онколо-
гичната смъртност с 40%, а общата смъртност с 43%. 
При серозен овариален карцином ЦКО няма принос. 
Резултатите от канадско проучване от 2012 г. (11) по-
казват, че ЦКО има полза в IC-II стадий при позитив-
на 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- годиш-
ната 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 опе-
ративно лечение, сравнява групи с прилагане на адю-
вантна химиотерапия с цисплатина, доксорубицин и 
циклофосфамид (6 курса) и група, с проведено цело-
коремно облъчване (30 Gy в 24 фракции и свръхдо-
зиране 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 пре-
поръчват лъчелечение (15, 16, 17).

Fyles et al. (1992) за периода 1971-1985 г. докладват ран-
ни лъчеви реакции: диария – 70%, гадене и повръща-
не – 60%, левкопения – 11%, тромбоцитопения – 11% 
и късни реакции хронична диария – 14%, обструкции 
на тънки черва – 4,2% след проведено целокоремно об-
лъчване (18).

Високотехнологично целокоремно облъчване

В началото на ХХI век приложение намират нови тех-
ники за ЦКО. Модулираното по интензитет ЦКО по-
крива отлично всички зони на чести рецидиви – чер-
нодробна капсула, диафрагма, тазови и парааортални 
лимфни басейни с толерантно облъчване на бъбреци, 
черен дроб, костен мозък и с възможност всички па-
циенти да завършат лечение след интензивна ХТ. При-
лага се перкутанно ЛЛ, чрез томотерапия и обемно 
модулирано ЛЛ, но проучванията са на технологич-
но 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 отго-
вор в 85%. Тези данни отхвърлят тезата за едновремен-
на резистентност към лечебните методи.

Днес показанията за ЦКО могат да бъдат резюмира-
ни по следния начин: (1) настъпва ера на високотех-
нологично лъчелечение на овариалния карцином и то 
ще бъде обект на бъдещи клинични проучвания; (2) 
понастоящем се оформя насока към сравнителни ран-
домизирани проучвания за изясняване ролята на ЛЛ 
при ранен несерозен овариален карцином, базирана 
не само на хистологични, но и на молекулярногене-
тични характеристики; (3) наблюдаваният възход на 
ЛЛ под форма на високотехнологично ЦКО създава 
надежда за утвърждаване на два терапевтични под-
хода след операция на овариалния карцином; (4) При 
симптоматика, свързана с овариален карцином, може 
да се предложи палиативно лъчелечение; (5) оптимал-
ната 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 гермина-
тивноклетъчни тумори. Клиничната картина и лече-
нието на неепителните тумори е подобно на епителни-
те. 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 бо-
лни, неподходящи за базирана на платина ХТ, може да 
се предложи лъчелечение с доза 25 Gy в 12-14 фрак-
ции 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 стан-
дартно адювантно или консолидиращо лечение при 
овариален карцином. Консолидиращо ЦКО след хи-
рургия и химиотерапия може да се обсъжда при ендо-
метроидни, 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 тумор-
ни остатъци в малък таз и/или парааортални лимфни 
вериги, може да се обсъжда като консолидиращо лъче-
лечение 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 
басей ни). То позволява всички пациенти да завършат 
пълен курс на лъчелечение след химиотерапия.

В България има технологични възможности за из-
вършване на модулирано по интензитет ЦКО с дози в 
абдомен до 22.5-30 Gy, с последователно или едновре-
менно свръхдозиране в малък таз и/или парааортални 
лимфни вериги до обща доза 45-50.4 Gy.
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ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИ-
НОМ

Адювантна (front line) ХТ при ранни стадии на за-
боляването

Две големи рандомизирани проучвания оценяват ро-
лята на постоперативната химиотерапия при ранния 
овариален карцином (ICON1 и ACTION).

Съгласно получените резултати пациентки с овариа-
лен карцином в ст. IA, Gr. 1 и хистология, различна от 
светлоклетъчен карцином, нямат полза от адювантна 
химиотерапия. Предпоставка е адекватно оператив-
но стадиране. Ако това не е осъществено, се цели из-
вършване на оптимално стадиране преди започване 
на химиолечението.

Общ анализ на ICON1 и ACTION проучванията по-
казва, 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 от-
ношение на общата преживяемост, така и по отноше-
ние на свободния от болест интервал: подобрение на 
5-год., обща преживяемост с 8% от 75% на 82%, подо-
брение 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 па-
циентки има по-малка полза по отношение на общата 
преживяемост.

Дългосрочното проследявaне на пациентките, вклю-
чени 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 паци-
ентки с лоша прогноза.

Лечението включва карбоплатин като монотерапия 
или комбинация от паклитаксел и карбоплатин.

Проучването GOG-157 е единственото, което сравня-
ва ефекта от приложението на 3 курса срещу 6 курса 
лечение. Не се установява подобрение на резултати-
те при по-продължителна терапия. Няма достатъч-
но данни, потвърждаващи ползата от добавянето на 
паклитаксел в I ст. на заболяването. Въпреки това, 
особено като се има предвид, че немалка част от бо-
лните 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 циторедук-
тивна хирургия (минимум 6 курса).

Прогнозата при локално авансиралия овариален кар-
цином зависи от извършеното хирургично лечение. 
Оптималната циторедукция се дефинира като отстра-
няване на всички видими туморни лезии и корелира 
с удължен свободен от болест интервал и удължена 
преживяемост. Рискът от рецидив при тази група бо-
лни е висок, поради което следоперативно лечение се 
препоръчва за всички пациенти в ст. II- IV.

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.

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 желана-
та експозиция (AUC) цели избягване на потенциална 
токсичност поради предозиране.

Възможна е поява на алергични реакции към медика-
ментите.

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 за-
местени, в зависимост от тежестта на реакцията, 
но е възможна кръстосана чувствителност.

• Жените, които са имали алергия към платина в ми-
налото, биха могли да се лекуват с бавна инфузия и 
премедикация със стероиди и блокери Н1/Н2.

Алтернатива на лечението с паклитаксел и карбопла-
тин и.в. е комбинация от IV паклитаксел и интрапе-
ритонеална (IP) цисплатин/паклитаксел. Оптимален 
резултат от провеждането на интраперитонеална хи-
миотерапия 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 прила-
га в специализирани центрове.

Стандартното лечение при пациенти с нерадикално 
хирургично лечение, в стадий III или IV заболяване 
или такива, които са противопоказани за IP химиоте-
рапия, са шест цикъла на IV приложени карбоплатин 
и IV паклитаксел на всеки 21 дни.

Подобряване ефективността на адювантното лечение 
е отчетено при “dose dense“ – режими с „висока плът-
ност на дозата“. Японско проучване (NOVEL–JGOG 
3062) сравнява паклитаксел и карбоплатина, приложе-
ни 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.

Поддържаща терапия

Две проучвания (GOG-218 and ICON-7) отчитат ефект 
от добавянето на бевацизумаб към стандартната ком-
бинация паклитаксел и карбоплатин. Бевацизумаб се 
прилага и.в. през три седмици синхронно с химиоте-
рапията, последвано от поддържаща терапия с бева-
цизумаб – моно. Проучванията се отличават по отно-
шение прилаганата доза (7.5 mg/kg в ICON-7 срещу 15 
mg/kg в GOG-218), продължителност (12 мес. в ICON-
7, 15 мес. в GOG-218) и пациентски характеристики 
(GOG-218 включва само пациентки в ст. III-IV и нали-
чие на макроскопска резидуална болест, докато ICON-
7 включва и пациентки в по-ранен стадий.) Отчетена 
е полза по отношение на свободния от болест интер-
вал за пациентките с висок риск в ICON-7, както и за 
тези, включени в GOG-218, без достоверно удължава-
не 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, прило-
жението 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 на-
влязоха PARP инхибиторите като подържащо лечение 
при ОК. Те представляват мощен инхибитор на човеш-
ките поли /АДФ-рибози/ полимеразни ензими –PARP 
1, PARP 2 и PARP 3, които са необходими за възста-
новяването на разкъсванията на единичните вериги 
на ДНК, като PARP индуцираната репарация изисква 
(след модификация на хроматина) PARP да се само-
изменят 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 дисо-
циация и съответно репарацията. В делящи се клетки 
това води до разкъсване на двойните вериги на ДНК, 
когато репликационните „вилици“ срещнат PARP-
ДНК 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 
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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 рако-
вите 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 лече-
ние с ПАРП инхибитори – олапариб, нирапариб.

При болни, провели лечение с бевацизумаб като front line и налични BRCA mut или HR дефицит, може да се об-
съжда 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 фа-
лопиевите 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, въ-
преки 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 фак-
тор 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, ли-
позомален 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 +/– бе-
вацизумаб 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. Лечение-
то включва стандартна ХТ по избор – паклитаксел седмично, топотекан, липозомален доксорубицин +/– бева-
цизумаб 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 реми-
сия 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 ЯЙЧНИКО-
ВИ ТУМОРИ

Повечето пациенти с тумори, изхождащи от яйчнико-
ви зародишни клетки, се диагностицират в ранен ста-
дий на заболяването.

Метастазирането в лимфните възли е рядкост. Ед-
ностранната салпигоофоректомия се препоръчва, ако 
контралатералния яйчник не е засегнат. По този начин 
е възможно запазване на фертилитета.

■ Трябва да се обмисли възможността за BEP хи-
миотерапия (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 ниско-
степенни 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 лече-
ние.

■ Много злокачествени стромални тумори, включи-
телно 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 тръ-
бен произход са чувствителни към RT. RT трябва да се 
има предвид при единични метастази с функционални 

последствия (мозъчни метастази, обструкция на дис-
талния черво, кървене).

Експериментална терапия/имунотерапия

Пациентите с рак на яйчника на всички етапи, при 
диагностициране и повторение, трябва да бъдат на-
сърчавани 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 куму-
лативна токсичност.

■ Гадене/повръщане: Карбоплатин е по-малко еметоге-
нен от цисплатин. Остри и късни реакции на гадене/
повръщане следва да се проследяват и третират адек-
ватно.

■ Бъбречна дисфункция:

• пациенти с нарушена бъбречна функция са риско-
ви за провеждане на базирана на платина терапия;

• изчисленията на GFR на база серумен креатинин 
недооценяват бъбречната дисфункция при паци-
енти, 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 хи-
миотеревтици причиняват аксонална дегенерация, 
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която е възстановима. Невропатията степен 3 до 4 
може да има дългосрочни ефекти и може да изис-
ква прекъсване на терапията и последващо лече-
ние. При невропатия от степен 2 се препоръчва ре-
дукция на дозата, с оглед избягване на невропатия 
от степен 3 до 4.

■ Перфорация:

• бевацизумаб причинява 5% до 11% риск от сто-
машно-чревна перфорация при пациенти с EOC;

• възможните рискови фактори за перфорация 
включват предишно облъчване, тумор, включващ 
червата, и ранен туморен отговор.

■ 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 чер-
вата може да бъде консервативно, с покой на чер-
вата и назогастрална сонда, както и оперативна 
интервенция;

• агресивността на интервенцията трябва да бъде ба-
лансирана с прогнозата, здравословното състояние 
и целите на лечението. Лечение с аналгетици, ан-
тимеметици, антихолинергици и т.н. и/или ендос-
копско поведение са показани при силно увредени 
пациенти, неподходящи за оперативно лечение;

• уринарна обструкция може да се облекчи с урете-
рални стентове или нефростомия, в зависимост от 
местоположението, дължината и тежестта на пре-
пятствието;

• понякога може да е подходящо RT върху тумора, 
причиняващ запушването.
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ТРОФОБЛАСТНА БОЛЕСТ

Гестационно трофобластната болест (ГТБ) включ-
ва група от бенигнени и малигнени тумори, които се 
развиват в матката от плацентарна тъкан. Патогене-
зата на ГТБ е единствена по рода си поради това, че 
туморите се развиват от гестационната тъкан и могат 
да имат локално инвазивен или метастатичен потен-
циал. Честотата варира значително в зависимост от 
региона с по-висока честота в Азия в сравение с Евро-
па 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 премалигне-
но състояние. Съвкупно малигнените форми на ГТБ се 
наричат гестационна трофобластна неоплазия (ГТН) 
като включват инвазивна мола, хориокарцином, тро-
фобластен тумор на плацентарното място и епителои-
ден трофобластен тумор (ЕТТ). Мола хидатидоза със-
тавлява около 80% от всички ГТБ, инвазивната мола  
- около 15%, хориокарцинома и останалите по-редки 
видове съставляват останалите 5%. Процента на из-
лекуване 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 ос-
нова на разликите в морфология, кариотип и малиг-
нен 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 спер-
матозоид. Останалите 20% се получават в резултат на 
диспермия (оплождане от два сперматозоида). Час-
тичната 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 хидати-
доза 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 бре-
менност е 18% до 29%. Честотата е стабилна въпреки 
ранната диагноза на пълната мола хидатидоза. Ин-
вазивните 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 гонадо-
тропен хормон (ЧХГ) след евакуация на моларна бре-
менност най-често води до диагностициране на инва-
зивна мола. Хориокарцинома се развива от вилозния 
трофобласт. Особености на тези малигнени епител-
ни тумори включват трофобластна хиперплазия и 
анаплазия, продуциране на ЧХГ, липса на хорионни 

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%). Прибли-
зително от 2 до 3% от мола хидатидоза прогресира в 
хориокарцином. Интермедиерните трофобластни ту-
мори включващи трофобластен тумор на плацентар-
ното място и епителоиден трофобластен тумор се сре-
щат рядко с честота около 1 на 100 000 бременности, 
представлявайки приблизително 1% от всички ГТН. 
Повечето ТТПМ се появяват след немоларна бремен-
ност 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 със-
тои предимно от мононуклеарни интермедиерни тро-
фобласти 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 предста-
вят с вагинално кървене обикновено около 6 до 16 сед-
мица на бременността. Поради ранното ехографското 
скриниране на бременността и изследване на ЧХГ, по-
вечето случаи на МХ се установяват преди началото на 
други симптоми като увеличаване на матката повече 
от нормалното за бременността, прееклампсия, хипе-
ремезис, анемия и тека лутеинови овариални кисти. 
Частичната мола хидатидоза расте по-бавно и може 
да се презентира през късния първи или раннен вто-
ри триместър често със симптоми на аборт. Диагно-
зата се поставя посредством хистологичен анализ на 
кюретажния материал. Диагнозата се поставя в ком-
бинация с ехография, клинични симптоми и високи 
нива на ЧХГ. Поради хиперпластичните трофобласт-
ни 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 наблю-
дават 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 образу-
ват 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 бре-
менност кистичните пространства стават по-големи и 
повече. Ехографски белези на частичната мола включ-
ват фокални кистични пространства в плацентата, ге-
стационне 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 ри-
ска 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-
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дурата. При жени, които не желаят запазване на фер-
тилитета може да се проведе хистеросалпингектомия. 
Хистологично изследване и ДНК генотипизиране мо-
гат да помогнат при поставяне на диагнозата на бени-
гнена, неинвазивна мола и може да се избегне ненуж-
ното лечение с профилактична химиотерапия. Прило-
жението на профилактична химиотерапия по време на 
евакуация е спорно. Кохранов анализ не предостави 
достатъчно данни в полза на приложението на профи-
лактична химиотерапия за превенция на постмоларна 
ГТН, обаче данните предполагат, че е възможно про-
филактичната химиотерапия да намали риска от про-
гресия към ГТН сред пациентки с пълна МХ с висок 
риска от малигнена трансформация. Според NCCN 
профилактичен метотрексат или дактиномицин мо-
гат 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 съществе-
но 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. Постмолар-
на ГТН се развива при около 15%до 20% от пълните 
моли, но само при 1 до 5% от частичните моли. По-
ради 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, кои-
то 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. Пре-
поръчва се мониториране на ЧХГ на всеки една до две 
седмици до нормализиране на стойностите. Пациент-
ките трябва да използват контрацепция, пероралните 
таблетки се предпочитат защото те подтискат ендоген-
ния лутеинизиращ хормон LH/фоликул стимулиращ 
хормон FSH, които могат да интерферират с ЧХГ из-
следването. 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 (пла-
то или повишаване) трябва пациентката да се третира 
спрямо алгоритъма за постмоларна ГТН.

Постмоларна Гестационно Трофобластна Неоплазия

ГТН обикновено се диагностицира посредством на-
блюдение 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 последова-
телни 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 ме-
сеца след моларна евакуация

Повторен кюретаж, хистеректомия със салпингекто-
мия или монохимиотерапия може да се обсъди при 
персистентна постмоларна ГТН без данни за екстра-
утеринно засягане. Обсервационно проучване прове-
дено 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. Необ-
ходимостта от прилагане на химиотерапия е по-веро-
ятна за пациентки с хистологично потвърдено персис-
тентно трофобластно заболяване и стойности на ЧХГ 
в урината нас 1500 IU/L по време на втората евакуация. 
Повторната хирургична намеса или монохимиотера-
пия 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 инва-
зивната 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 хориокар-
цином след нормална немоларна бременност. Троф-
областните 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 симп-
томи. ЕТТ или ТТПМ обикновено са свързани с ире-
гулярно маточно кървене, което се появява след като 
е минал известен период от предходната бременност. 
Стадирането на ГТН се базира въз основа на туморно-
то разположение и разпространение: стадий I ограни-
чено в матката заболяване, стадий II включва директ-
но разпространение или метастазиране в други гени-
тални структури, стадий III се определя от наличието 
или отсъствието на белодробни метастази, стадий IV 
включва непулмонални далечни метастази. Съвре-
менната FIGO прогностична система е адаптирана от 
класификацията на СЗО, която включва прогностич-
ни фактори от ситемата на Bagshawe. FIGO прогнос-
тичната система се базира на индивидуални рискови 
фактори, които са и предиктивни за резистентност 
към монохимиотерапия като възраст, предходна бре-
менност/и, интервал от бременността, нива на ЧХГ 
преди лечение, най-голям размер на тумора (вклю-



472

чително матката), места и брой на метастазите и пре-
дходно прилагани химиотерапевтични режими, които 
са били неуспешни. Сбора обозначава FIGO прогно-
стичния 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 съ-
ществено значение за да се избегне ненужно лечение и 
оптимизиране на резултатите при пациентите. 

ГТН с нисък риск 

Първа линия на терапия

ГТН с нисък риск се определя като FIGO скор по-мал-
ко от 7. Стандартната първа линия на терапия при ГТН 
с мисък риск е монохимиотерапия с метотрексат или 
дактиномицин. Редица проучвания изследваха тези аг-
енти, но различията във включващите критерии и до-
зовите режими направи невъзможно определянето на 
по-добрия агент. Докато някои изследователи смятат, 
че метотрексата е с по-благоприятен токсичен про-
фил, с дактиномицин се постигат сходни или по-добри 
резултати с по-малка честота на дозиране. Понастоя-
щем 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 спа-
сителен левковорин (1.0-1.5 mg/kg i.m. на всеки след-
ващ 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. Да-
ктиномицин често се прилага като втора линия на ле-
чение при пациенти с непоносимост към метотрексат 
или наличие на изливи, което е противопоказание за 
прилагане на метотрексат. Препоръчва се монитори-
ране на отговора към химиотерапия чрез ЧХГ на всеки 
2 седмици при стартиране на всеки цикъл химиотера-
пия. След нормализиране на ЧХГ препоръчва се про-
дължаване 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 пла-
то в нивото на ЧХГ (<10% промяна) след 3 последова-
телни цикъла или нарастване в ЧХГ (>10% промяна) 
след 2 последователни цикъла. В този случай е показа-
на втора линия на терапия. 

Втора линия монохимиотерапя

При пациенти с лош отговор към монохимиотерапия 
или при тези, които първоначално отговарят, но се 

наблюдава пързо покачване в нивата на ЧХГ, трябва 
да се търсят метастази и да се премине към комбини-
рана химиотерапия. Най-често прилагания режим в 
тези случаи е ЕМА/СО (етопозид, метотрексат и дак-
тиномицин алтерниращ с циклофосфамид и винкрис-
тин). 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. 

Гестационно трофобластна неоплазия с висок риск 

Определя се като прогностичен скор по-висок или ра-
вен 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 лъ-
четерапия. С мултимодалния подход степента на изле-
куване достигат приблизително 90% включващи поч-
ти всички пациенти с белодробни и вагинални метас-
тази 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

ЕМА/СО режима, в който ЕМА и СО се прилагат в 
алтерниращи седмици е най-често прилаганата хими-
отерапия за първоначално лечение на високорисково 
заболяване. Въз основа на съществуващите доказател-
ства, счита се, че този режим предоставя най-добрата 
комбинация от ефикасност с приемлива токсичност 
при лечение на пациенти с висок риск ГТН. Множе-
ство изследователи потвърдиха ефикасността на ЕМА/
СО докладвайки пълни отговори от 62% до 78% и дъл-
госрочна преживяемост от 85% до 94%. Други режими, 
които се прилагат на първа линия на лечение при ви-
сокорисково заболяване включват ЕМА/ЕР (етопозид, 
метотрексат, дактиномицин алтерниращи с етопозид 
и цисплатин) и ЕР/ЕМА (етопозид и цисплатин ал-
терниращи с етопозид, метотрексат и дактиномицин). 
Поради липса на рандомизирани клинични проуч-
вания при това заболяване системните прегледи не 
могат да дадат единодушно заключение относно пре-
възхождащата комбинация за първа линия на лечение 
при високорисково заболяване. ЕМА/ЕР или ЕР/ЕМА 
е високо активен е се счита от някои автори за превъз-
хождащ ЕМА/СО при ГТН с много висок риск, обаче 
прилагането му като стандартна първоначална хими-
отерапия е ограничено от повишената токсичност и 
невъзможност да се предостави адекватна спасителна 
химиотерапия при персистентно/рекурентно заболя-
ване. 

Индукционна химиотерапия при разпространено ме-
тастатично заболяване
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Пациентите с разпространено метастатично заболява-
не, които имат прогностичен скор повече от 12 имат 
по-лоша прогноза. Стартирането на стандартна ком-
бинирана химиотерапия при тези пациенти води до 
колапс на тумора с хеморагия, метаболитна ацидоза, 
септицемия и/или множествена органна недостатъч-
ност, 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 ин-
дукционна химиотерапия с етопозид и цисплатин пре-
ди 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% респек-
тивно при кохортата с висок риск, което представля-
ва значително подобрение в сравнение с резултатите 
докладвани при първата кохорта, която не е получила 
индукционна химиотерапия. Следователно препоръ-
чително 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. 

Поведение при ЦНС метастази

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 интракрани-
алните метастази е ниска при постмоларната ГТН, но 
приблизително 20% от пациентите с хориокарцином 
имат ЦНС засягане. ЕМА/СО трябва да се модифици-
ра 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 на-
чалото на инфузията с метотрексат. Може да се обсъди 
целомозъчно облъчвне или стереотактична терапия с 
или без интратекален метотрексат. Докладваната чес-
тота на излекуване при наличие на мозъчни метастази 
варира от 50% до 80% взависимост от симптомите на 
пациента както и броя, размер и разположение на мо-
зъчните метастази. 

Спасителна химиотерапия

Приблизително от 30% до 40% от високорисковите па-
циенти 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 първоначал-
но 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 ви-
сокорисково 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 ни-
ски стойности на ЧХГ или имат повторно нарастване 
в ЧХГ след пълен отговор на ЕМА/СО. Процента на 

пълен отговор/ремисия с ЕМА/ЕР при заболяване рез-
истентно на ЕМА/СО е между 75% и 85%. Допълни-
телни лекарствени комбинации съдържащи етопозид 
и платина са ефективни при пациенти със заболяване, 
което е резистентно към метотрексат съдържащи ре-
жими. При резистентна на метотрексат ГТН се прила-
гат: ТР/ТЕ (паклитаксел и цисплатин алтерниращи с 
паклитаксел и етопозид), ВЕР (блеомицин, етопозид 
и цисплатин), VIP (етопозид, ифосфамид и циспла-
тин) и ICE (ифосфамид, карбоплатин и етопозид. При 
герминативно клтъчни тумори с хориокарциномна 
компонента се прилага спасителна химиотерапия TIP 
(паклитаксел, ифосфамид, цисплатин). Етопозид-пла-
тина 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 метас-
татично засягане, метастази на други места освен бял 
дроб и вагина (стадий IV) и FIGO скор по-висок от 12. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ФАЛОПИЕВИТЕ 
ТРЪБИ

Епидемиология

Злокачествените тумори на фалопиевите (маточни-
те) 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.

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, диагностира-
ни с рак на възраст до 55 години, са установени мута-
ции 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. Око-
ло 11% от болните с рак на маточната тръба са имали в 
анамнезата РМЖ или рак на колона. Редица публика-
ции установяват, че тазовият серозен карцином произ-
хожда 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 карци-
номи“ биват определени като рак на маточната тръба 
в дисталната част.

Хистология

Злокачествените тумори на фалопиевата тръба (ови-
дукт и маточна тръба), съгласно класификацията на 
СЗО, се различават 3 големи хистологични типа: епи-
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телни, смесени –епително-мезенхимални и мезенхи-
мални. Епителните са: сarcinoma in situ, серозен, муци-
нозен, ендометроиден, светлоклетъчен, преходнокле-
тъчен, спиноцелуларен и недиференциран. Смесените 
епително-мезенхимални тумори са: аденосаркома и 
смесен мезоделмален Мюлеров тумор. Мезенхимални-
те тумори са: лейомиосарком и др. Най-чести са епи-
телните тумори. От епителните тумори в 70% от слу-
чаите 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 осъществя-
ва чрез прорастване, след изтичане на туморни маси 
от маточната тръба в коремната кухина по лимфоге-
нен 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 устано-
вява изтичане от влагалището или кървене, което има 
кръвенист вид или с цвят на кехлибар, известно още 
като hydrops tubae profl uens. При кървене в менопау-
зата и след направен кюретаж с негативен резултат от 
ендометриума, следва да се заподозре карцином на ма-
точната тръба. При 1/3 от болните обаче при хистоло-
гичния резултат от кюретаж на матката се установява 
аденокарцином. Болките са коликообразни и се дъл-
жат 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 па-
циентите имат повече симптоми, като водещ е асцита 
и големите туморни маси, изпълващи корема, увели-
чаване обиколката на корема. При 60% от болните се 
наблюдава асцит и туморни маси в коремната кухина. 
Тези симптоми обикновено са късни и твърде неспе-
цифични, болните се насочват към гастроентеролог и 
едва по-късно – към гинеколог. Обикновено симпто-
мите 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, вагиноабдо-
минален преглед и ректоабдоминален преглед. СА 
125 е туморен маркер за рак на яйчника, но показва 
положителни стойности и при рак на маточната тръ-
ба, 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 

на яйчника и рак на маточната тръба. С цел определя-
не на размера на тумора се използва трансвагиналната 
и абдоминална ехография в това число и 3D доплер и 
Power Doppler. За локално разпространение на проце-
са, както и за далечни метастази с висока диагностич-
на стойност, са MRI, PET/ CT и CT, като най-инфор-
мативен е PET/CT. Едва в 4% от случаите, диагнозата 
РМТ е поставена предоперативно. Окончателната диа-
гноза е хистологичната.

Стадиране

Стадирането на рака на фалопиевите тръби е хирур-
гично. Използва се международната класификация 
TNM/FIGO за рак на фалопиевите тръби. Определя-
нето 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 ста-
дирането и по FIGO. Стадирането на карцином на фа-
лопиевата тръба е същото като стадирането на рака на 
яйчника.

Прогностични фактори

Най-важният прогностичен фактор е разпростране-
нието на тумора. Степента на инвазия е самостояте-
лен прогностичен фактор при І стадий. Тумор, разпо-
ложен в областта на фимбриите, е лош прогностичен 
фактор. Васкуларната инвазия и метастазите в лимф-
ните възли също са прогностични фактори. Степента 
на диференциация има връзка с преживяемостта, но 
хистологичният вид няма такова значение, с изклю-
чение 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-онко-
лог, химиотерапевт и лъчетерапевт. Хирургията играе 
важна роля във всички фази от лечението на този кар-
цином. Прилагането на постоперативна химиотера-
пия 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 съглас-
но FIGO guidelines за рака на яйчника. Лъчетерапия 
почти не се прилага.

Хирургично лечение

Обемът на оперативната интервенция за рака на ма-
точната тръба включва: класическа тотална абдоми-
нална хистеректомия, двустранна салпингоовариек-
томия, тотална оментектомия, цитологична оценка 
на таза, коремната кухина и субдиафрагмално, селек-
тивна 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 
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на рецидиви и метастази и с цел вторична редукция на 
тумора. Прилагат се различни техники в зависимост 
от разпространението на тумора – от резекция на чер-
во, пикочен мехур и чернодробна резекция, до екзен-
терации, които се преценяват индивидуално.

Лечение на рецидивите

Появата на рецидив изисква да се обсъди последова-
телността на терапевтичните методи. При болни, със 
светъл период > 24 месеца от първоначалната терапия, 
се пристъпва към оперативна интервенция (ако ре-
цидивът е операбилен). Извършва се повторна лапа-
ротомия 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 отстраня-
ване на тумора.

Химиотерапия

Комбинирана или монохимиотерапия се провежда в 
адювантен аспект при радикално оперирани болни, 
като неоадювантна при локално авансирали инопе-
рабилни болни и терапевтична – при метастазирало 
заболяване. Адювантна химиотерапия не се провежда 
при болни в стадий IA, с високо диференцирани ту-
мори ( G1 ) – нисък риск. Стандарт в лечението е про-
веждане на химиотерапия с сarboplatinа и paclitaxel за 
болните с висок риск от рецидиви. При болни с мно-
го авансирал туморен процес, когато е преценено, че 
извършването на оперативната интервенция е невъз-
можно или възрастта и общото състояние не позво-
ляват извършването на оперативна интервенция, се 
преминава към отложена циторедукция – след про-
веждане на неоадювантна химиотерапия. Провеждат 
се 3-4 курса със съдържаща платина химиотерапия. 
ЕORTC проучването не е установило статистически 
значима разлика в преживяемостта с авансирал ту-
мор между болните, които са оперирани и тези опе-
рирани 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 месе-
ца, 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, хисто-
логичният вид на тумора и степента на диференци-
ация. При болните в І стадий прогнозата е относи-
телно 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 су-
боптимално, 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. Ре-
зултатите 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 (Th e 
International Agency for Research on Cancer, IARC) на 
Световната здравна организация (СЗО, WHO) отчи-
та глобално нарастване на рака до 18,1 милиона нови 
случаи и 9,6 милиона смъртни случаи през 2018 годи-
на, като в цял свят ракът на гърдата си остава най-чес-
то срещаното социалнозначимо онкологично заболя-
ване сред жените. Данни от Европейската информа-
ционна 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 КАР-
ТИНА)

Ракът на гърдата е хетерогенно заболяване, чийто ос-
новни 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 ло-
калните безсимптомни находки (визуални, палпатор-
ни или инструментални), съчетани с определени ри-
скови 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 ле-
карска консултация, диагностика и лечение; (2, 3, 5, 10).

Нискорисковите симптоми са дискомфорт в облас-
тта 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 (големи-
на, 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 наличие-
то на палпираща се формация. (1, 18)

В напредналите стадии симптомите при локално 
авансирал и/или метастатичен рак на гърдата включ-
ват 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 ин-
фекция с некрози, изразена лимфостаза на гърда и го-
рен 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 ото-
кът е съпроводен с прекомерно разширение на косме-
ните 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 въз-
палителен 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 ливи-
ден 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, зася-
гащ локорегионалните лимфни възли, са палпиращи 
се образувания в аксила и гърдата (включително и 
контралатерални), супраклавикуларна и шийна об-
ласт, 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 зависи-
мост 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, за-
труднена двигателна активност и наличие на патоло-
гични фрактури;

• при засягане на мозък – главоболие, световъртеж, 
двойно виждане, нарушено равновесие, припадъци и др.;

• при засягане на черен дроб – тежест в дясно подре-
брие, редукция на тегло, иктер и асцит;

• при засягане на кожа – множество кожни нодули 
с или без промяна в цвета на кожата и изразена лим-
фостаза.

Системните промени, които повлияват съществено 
качеството на живот, са: загуба на апетит, консумати-
вен синдром с изразена редукция на тегло, адинамия, 
анемия, левкопения, хипопротеинемия и болка, които 
влошават общото състояние и нарушават психосоци-
алния статус на пациента.

Клинични форми на рак на гърдата:

• безсимптомен (клинично неизявен) – открива се 
при профилактичен преглед (мамография, ехомамо-
графия) 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 раз-
витие 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 го-
дини), фамилност (8) (първа и втора степен на родство 
по Anderson), хормонален дисбаланс (аборти, злоупо-
треба с хормони), анамнеза за предшестващ карци-
ном 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 це-
ложивотен риск > 20% (според модели за оценка на ри-
ска 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 значител-
но повишаване на честотата на рак на гърдата. (19) 
Рискът може да се увеличи значително и при in vitro 
процедури на жени с положителна фамилна анамне-
за. (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 неекспони-
раните, 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 веро-
ятност от развитие на болест за определен период от 
време, под въздействие на сбор от рискови фактори с 
установен канцерогенен ефект. Изчислява се въз ос-
нова 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 анам-
нестични данни за седем показателя: предшестваща 
болест на гърда (инвазивен карцином, дуктален или 
лобуларен карцином in situ), настояща възраст, въз-
раст на менархе и първо раждане, брой родственици 
от първа линия с КГ, брой и резултат (атипична хипер-
плазия) 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 про-
филактика и диагностика.

Моделът на Claus (14, 25) е лесен за употреба и позво-
лява оценка за риск при фамилен КГ, като изисква и 
възраст на диагностициране на болестта при родстве-
ници от първа и втора линия; при установяване на ав-
тозомно-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 ме-
дико-генетични консултации в специализирани гене-
тични центрове.

Модел BOADICEA (16) оценява генетичната възпри-
емчивост за КГ и овариален карцином; възприемчи-
востта се обяснява с мутации в BRCA1 и BRCA2, заед-
но с полигенни компоненти и техния общ мултипли-
кативен ефект. За разлика от другите математически 
модели, моделът на Tyrer-Cuzick взема предвид фамил-
ната 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 яйчни-
ци и фалопиеви тръби. Към редуциращите риска хи-
рургични интервенции се отнасят билатералната то-
тална мастектомия и билатералната салпингооофоре-
ктомия. Лекарственото лечение включва прилагане на 
редуциращи риска агенти, които намаляват риска от 
КГ – tamoxifen, anastrozole, exemestane и anastrozole. (25)
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РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – 
ПРОГНОЗА И МОЛЕКУЛЯРНО – 
ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Ракът на млечната жлеза е клинично хетерогенно за-
боляване. Около 10 - 15 % от заболелите имат агре-
сивен ход на болестта и развиват далечни метастази в 
рамките на първите три години от заболяването, като 
поява на  късни далечни метастази десет и повече го-
дини 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%

3/ Смесен (лобуларен и дуктален) 

Честота  4 - 5%  10 год. преживяемост – 35 - 50%

4/ Тубуларен карцином 

Честота 1 - 6%  10 год. преживяемост – 90 - 100%

5/ Муцинозен карцином 

Честота под 5 % 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–го-
лям туморен размер и загуба на диференциация (Page, 
1991;  Koscielny et al., 1984; Rosen et al.,  1989; Carter et 
al., 1 989; Elston and Elis, 1991), които представляват 
„класическите” прогностични фактори. При паци-
ентките с негативна аксила съдовата инвазия е допъл-
нителен 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 приблизител-
но 1/3 от тези, които имат метастази в лимфните въ-
зли,  ще бъдат свободни от далечни метастази 10 год.
след проведената локална терапия (хирургия и радио-
терапия) (Rosen et al., 1989; Hellman, 1994).

Не съществуват маркери, посочващи локализацията 
на метастазите. Има наблюдения, че естроген–рецеп-
тор позитивните тумори метастазират по-често в ске-
лета (James, 2003), докато лобуларните карциноми по-
казват предилекция към гастро-интестиналния тракт 
и яйчниците (Borst and Ingold, 1993; Arpino et al., 2004).

За момента класическите прогностични фактори са 
в състояние да предскажат много добра или много 
лоша прогноза за около 30% от пациентките. За ос-
таващите 70% от болните, от които близо 30% ще 
развият метастази са нужни допълнителни маркери.

За да има приложение като прогностичен фактор, по-
тенциалният маркер следва да бъда тестван ретрос-
пективно за големи групи пациенти и дълъг период 
от време. Мултивариантният анализ показва връзка-
та му с утвърдените маркери, за оценка на неговата 
независима стойност. Резултатите се валидират чрез 
проспективно изследване, за потвърждаване на прог-
ностичната 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, 

р53 /с-м на Li Fraumeni/

в/ раса

г/ коморбидност

Характеристики на тумора

1.1.1. Фактори на пролиферацията 

Скоростта на клетъчното делене в тумора е една зна-
чителна компонента от цялостния туморен растеж. 
Оттук и появата на множество  методи за описване 
на пролиферативната активност и растежния капаци-
тет. 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.

Най-старата методика за изследване на пролифераци-
ята е изброяването на митозите на поле в стандартен 
хистологичен препарат. То е неотменна част от всич-
ки 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 нук-
леарен антиген, който се експресира само в пролифе-
риращи клетки. Плюс е възможността поликлонал-
ното антитяло Ki67 да се използува върху фиксирани 
архивни материали. Показва спорадично една ста-
тистически достоверна корелация с хода на болестта 
и в момента се смята за най-значимия пролиферати-
вен маркер. Има предиктивна стойност по отншение 
чувствителност към ендокринна терапия и в много 
ниски и много високи стойности със значителна дос-
товерност 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 физиоло-
гично съществуващ трансмембранен рецепторен про-
теин, който се  включва в регулацията на клетъчния 
цикъл, апоптозата,  процесите на адхезия, инвазия и 
метастазиране. В 30 – 60% от карциномите на млеч-
ната жлеза  е свръхекспресиран. Високата експресия 
се свързва с намалена преживяемост, както и с резис-
тентност към хормонотерапия, независимо от стеро-
идния рецепторен статус.

HER2/neu (ERBB2) прото–онкогенът кодира тран-
смембранен рецептор с тирозин–киназна активност, 
който е вторият представител в семейството на рецеп-
торите за епидермалния растежен фактор. Свръхекс-
пресиран е в 15 - 30 % (Slamon et al., 1987; Slamon et 
al., 2001) от карциномите на млечната жлеза и е неза-
висим прогностичен фактор за риск от рецидиви при 
болни с  негативни л. възли, както и предиктивен фак-
тор за лечение с таргетна анти HER2 терапия, цитоста-
тично лечение - /положителен/ и хормонотерапия  - /
отрицателен/.

VEGF e фактор, стимулиращ ангиогенезата, който оси-
гурява свръхпропускливост на съдовете, стимулира 
експресията на урокиназния плазминоген – активатор  
u-PA, като и на инхибитора на плазминоген – актива-
тор 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 метас-
тазиране - 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 тумор-
ни клетки. Деградацията е свързана с активирането на 
редица ензимни системи, в това число матриксните 
металопротеинази и системата на урокиназния плаз-
миноген – активатор (uPA). 

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 актив-
ност, 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 пациент-
ки 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 метастази-
ране (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.  Имуно-
хистохимичното му доказване в тъкани не корелира с 
хода на заболяването. 

1.2  Тумор – супресорни гени

P53 генът кодира тумор – супресорен фосфопроте-
ин, 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 от-
ношение свободния от рецидиви интервал, така и по 
отношение на общата преживяемост. Р53 има предик-
тивна стойност за резистентността към цитостатици, 
поради нарушената индукция на апоптозата. Поради             
по-различен механизъм на действие, таксаните прео-
доляват този тип лекарствена резистентност (Ribeiro-
Silva et al., 2005).

ВrCA1–генните мутации корелират с по-къс свободен 
от болест интервал и обща преживяемост. Същевре-
менно се намира корелация и с останалите пролифе-
ративни маркери, особено със степента на диференци-
ация.

1.3. Прогностични модели  

Пациентките, които имат висок риск от развитие на 
далечни метастази са кандидатки за провеждане на 
адювантна терапия.” Идеалният” прогностичен фак-
тор трябва да отговори точно на въпроса „как да леку-
ваме?”, като прецизно отдиференцира болните с висок 
риск за развитие на далечни метастази от тези с нисък 
риск. 

Селекцията се извършва на база клинико-патологич-
ни критерии като възраст, менопаузален статус, ко-
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морбидност, туморен размер, степен на диференциа-
ция, ангажиране на л. възли, хормонален рецепторен 
статус (Van’t Veer et al., 2002) за оценка на индивидуал-
ния риск. За съжаление, тумори със сходни клинико–
патологични характеристики се оказват с коренно раз-
личен  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).

През 1982г. е създаден Нотингамският прогности-
чен 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 : тумо-
рен размер, стадий на заболяването, грейдинг. 

NPI = [0.2 x S] + N + G 

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 по-
пулация от още 320 пациентки. 

През 1992 г Galea и сътр. представят резултатите от 
приложението на индекса при 1629 пациентки, кои-
то 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 инва-
зивен карцином на млечната жлеза, която използува  
клинико–патологични характеристики, за да пред-
скаже риска от обща и свързана с рака на мл. жлеза 
смъртност, както и ползата от провеждането на адю-
вантна химио и/или ендокринна терапия.

Моделът Adjuvant! се основава на данните на паци-
ентки 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 ретрос-
пективно за около 4000 пациентки от Британска Ко-
лумбия (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 

рецептора към прогностичните фактори.

През 2011г. френски и немски изследователи предлагат 
Adjuvant! да бъде коригиран, като се включат допъл-
нителни предиктори: Ki67, HER2, митотичен индекс 
в търсене на функционален показател, който да отра-
зява биологичните характеристики на тумора, което 
вече е извършено в новата версия на модела. 

1.4. Молекулярно – генетична класификация на 
РМЖ

Развитието на молекулярно – аналитичните методи 
започва с имунохистохимичното определяне на сте-
роидните рецептори, което позволи разделянето на  
карцинома на млечната жлеза на две големи групи – 
естроген рецептор позитивни ER (+) и естроген рецеп-
тор негативни ER (-). 

Следващата стъпка е въвеждането на ин ситу хибриди-
зацията на нуклеиновите киселини, дала възможност 
за определяне на свръхамплификацията на гена на 
HER2/neu рецептора.

В класификацията се появяват две нови категории -  
HER2/neu (+/-).

Следва изследване на множество единични генни му-
тации, но прогностичната им стойност се оказва не-
достатъчна. Пробивът настъпва с  развитието на ге-
номиката, утвърдила се  като отделно направление в 
края на 20 век, във връзка с проекта „ Човешки геном”. 
Основните направления включват ДНК секвенира-
не – определяне нуклеотидните последователности с 
традиционни или NGS (нова генерация) секвенатори, 
картиране на гени, ДНК фрагментен анализ, позволя-
ващи едновременното изследване на множество мо-
лекулярни маркери и създаване на профили на генна 
експресия. Новите „микрочип” технологии  променят 
представите за туморната биология и дават  възмож-
ност за  създаването на нови класификации, базирани 
върху генетични анализи.

Perou и сътрудници през 2000г. създават класифика-
ция на РМЖ на база генетично профилиране. Из-
следвана 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”, ха-
рактерни за всеки тумор.

„Молекулярните портрети”, не само разкриват гене-
тична близост и разлики , но и насочват към определе-
ни биологични характеристики. Вариации в степента 
на пролиферацията, активността на определени сиг-
нални пътища,  клетъчния състав на определени ту-
мори, 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 устано-
вени два различни типа епителни клетки: базални и 
луминални, които се оказват различни по своята ге-
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нетична характеристика. Туморите, характеризиращи 
се с висока експресия на гени, срещащи се при луми-
налните клетки са обозначени като луминални, докато 
тези, сходни с базалните като базални.                    

Двата типа клетки се различават имунохистохимично, 
което позволява използуването на ИХХ като сурога-
тен 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 транскри-
пционни фактори, съдържащи ER. 

За разлика от тях, туморите с ”базалноклетъчна” ха-
рактеристика не експресират ER и повечето гени, кои-
то се ко- експресират с тях. 

Свръхекспресията  на Erb –B2 онкогена е свърза-
на с висока експресия на специфична подгрупа от 
гени. Идентифицирани са туморите, при които тя е 
свръхекспресирана. Те показват и ниски нива на екс-
пресия 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 /+/. Допълнител-
ни изследвания водят до включването на пета група 
– Normal like (Shawarby et al., 2013). Последно публи-
куваните проучвания използват пет сурогатни имуно-
хистохимични  маркера: ER, PR, HER2, EGFR и цито-
кератин 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 позитив-
ни/ негативни, HER2 негативни и СК 5/6 и EGGR не-
гативни (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 хими-
очувствителни, 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 ко-
експресията на хормоналните рецептори и HER2, за 
да дефинират тази група, базирайки се на факта, че 
асоциираните с HER2 гени, (ERBB и GRB7) се експре-
сират 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 

депривация блокада на HER2 сигналния път (Rastelli 
and Crispino, 2008).

Ето защо тези, коекспресиращи  HER2 (+) тумори 
се класифицират напоследък отделно от „чисто” лу-
миналните 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 разграни-
чение  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 не-
гативни, 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 хи-
миочувствителни към неоадювантна химиотерапия 
включваща антрациклини и таксани (Rouzier et al., 
2005). Лошата прогноза се свързва  с риск от ранни ре-
цидиви. 

Basal-like туморите са ER и PR негативни, HER2 не-
гативни, EGFR и/или CK5/6  позитивни. Наречени са  
така заради сходството в строежа им с базалните епи-
телни 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). Имуно-
хистохимично 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 екс-
пресират СК5/6 функционират като стволови  клетки. 
При малигнена трансформация те дават началото на 
базалния фенотип карцином. При нормални обстоя-
телства 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 ха-
рактеризират 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 провежда-
не 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, 
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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 ва-
лидирана констелация от маркери, характеризираща 
„Nоrmal-like” фенотипа. 

1.5. Генетично профилиране

За разлика от генетичните анализи, които класифи-
цират туморите на база сходство в генната експресия, 
новият подход  предполага  търсене на  сходни про-
фили 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, просле-
дени 5 или 10 год. от началото на заболяването дава 
възможност за определяне на  мултигенни молекуляр-
ни 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 под-
пис се състои от гени, които се експресират различно 
в двете групи

Класификаторът е валидиран за първи път ретроспек-
тивно за втора група от 295 пациентки / 151  пациент-
ки 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 прог-
ностични фактори като възраст, туморен размер, ER 
статус, но не и със състоянието на лимфните възли, 
считани традиционно за един от най–значимите прог-
ностични фактори. 144 - те пациентки  с негативни 
л. възли  се разпределят  поравно в групите с добра и 
лоша прогноза. При мултивариантния анализ за оцен-
ка на риска от далечни метастази, 70 генният профил 

се оказва най-значимият прогностичен фактор. Оста-
налите независими прогностични фактори са тумор-
ният размер, наличието на съдова инвазия, липсата на 
химиотерапия.

В сравнение с  клинико – патологичните критерии се 
установява  приблизително еднаква точност в оценка-
та 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 пациентки-
те в групата с нисък риск, срещу 15% съгласно крите-
риите на St.Gallen и 7% съгласно NIH. Прогнозата на 
Mammaprint корелира по-тясно с действителния кли-
ничен 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 не-
гативни 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, прос-
пективно, 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 кли-
нико - патологичната и генетичната оценка на риска 
пациентките ще се рандомизират към едната или към 
другата, като съответно поведението - адювантна хи-
миотерапия или не ще зависи от рамото, в което по-
паднат. Критичната група е класифицираната като 
високо-рискова по клинико - патологични критерии и 
като ниско-рискова по генетични, която се рандоми-
зира 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, ос-
новаващо 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 хор-
монално чувствителни пациентки без ангажирани л. 
възли. Болните се подразделят в три рискови групи – 
нисък, среден и висок риск, като изследването се из-
вършва върху архивен материал /парафинови блокче-
та/. Анализът оценява експресията на панел от 21 гена 
(16 свързани с тумора и 5 референтни).

Резултатите от генната експресия са обединени в ин-
декс, наречен RS (Recurrence Score), който оценява 10 
годишния риск от рецидив с 95% доверителен интер-
вал. 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 високори-
сковите пациентки. В САЩ и Канада подобен резултат 
отчита ретроспективното проучване SWOG 8814, при 
пациентки с позитивни л. възли. Данните са потвърде-
ни от неоадювантни проучвания, където пълни пато-
логични отговори са наблюдавани при болни с висок 
RS. Резултатите от 5 год. проследяване на пациентки 
с позитивни л.в. , включени в проспективното проуч-
ване 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. Отче-
тените на 9 - та год. резултати потвърждават клинич-
ната 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 ен-
докринна терапия, като тя е най – голяма при RS 16-25.

Опитите за прогнозиране на риска  при липса на въз-
можност за генетично  изследване доведоха до съз-
даване на Oncotype калкулатор, базиран на данните 
от генетичния анализ на 65754 пациентки. Отчита се 
нисък и висок риск само при постменопаузални паци-
ентки с N0, като решаващи за прогнозата се оказват 
наличието на PR позитивитет и степента на диферен-
циация на тумора. 

OncotypeDX  DCIS скор - тест оценява риска от ре-
цидив 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 хормонпози-
тивен   HER2 негативен карцином на млечната жлеза , 
постменопаузални, с  негативни или с един до три по-
зитивни 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 сравни-
ма 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 / определя-
не на болните с нисък риск/.
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ДИАГНОСТИКА И 
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Ракът на гърдата е най-разпространен ото онкологич-
но заболяване сред жените. Млечната жлеза е един от 
малкото органи в човешкото тяло, при който ранното 
и навременно откриване е приоритет на образнодиаг-
ностичните методи. Чрез навременното им и правил-
но използване при безсимптомни жени, заболяването 
може да се диагностицира преди клиничната му изява 
и преди да бъде установено от клиничен преглед. Ут-
върдената и доказана организация за активно търсене 
и диагностициране на рак на гърдата е популацион-
ният 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 въз-
растовата граница в отделни държави се разширява. 
Скринингът представлява активно търсене на общест-
вено значима болест при безсимптомни лица от кон-
кретна възрастова група. За да подлежи едно онколо-
гично заболяване на скрининг, то трябва да отговаря 
на следните критерии: да води до висока заболяемост 
и смъртност; да подлежи на ефективно лечение, нама-
ляващо смъртността в ранните форми; да съществува 
изследване (скринингова процедура), което да е си-
гурно, с ниска цена и да се възприема от населението. 
Карциномът на гърдата е един от малкото тумори под-
ходящ за скрининг. Диагностицирането на заболява-
нето 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 единствени-
ят сертифициран метод за скрининг на КГ. Осъщест-
вява се на специални мамографски рентгенови апара-
ти. Използват се две стандартни проекции – медиола-
терална коса и краниокаудална. Правилното позицио-
ниране 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 краниока-
удална проекция трябва да се виждат двата странич-
ни 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 качест-
вен образ. Чрез компресията се намалява дебелината 

на гърдата, разделят се отделните структури и се огра-
ничава наслагването им. Намалява се разсеяното лъ-
чение и се подобрява контраста на образа, редуцира се 
радиационната доза. Паренхимната плътност е важен 
лимитиращ фактор за надеждност на мамографското 
изследване. Като самостоятелно изследване мамогра-
фията има висока специфичност при инволутивни 
гърди и при гърди с ниска паренхимна плътност. Аме-
риканският колеж по рентгенология (ACR) разделя 
плътността на паренхима при мамографии на четири 
типа: тип А и тип В са гърди с пълна или преобладава-
ща мастна тъкан и ниска паренхимна плътност; тип С 
и тип D гърди са с преобладаваща паренхимна плът-
ност, дифузно или локално разположена.

Приблизителна възрастова граница за начално мамо-
графско изследване е 40-45 години. При голям про-
цент от тях (дори до 50-годишна възраст) паренхим-
ната 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 гър-
ди, тип С и D, тя спада до 30%. Това е основната при-
чина, поради която в повечето страни скрининговите 
програми са стартирали при възрастова група от 50-69 
години. В тази възрастова група мамографската плът-
ност е ниска при по-голям процент жени, мамогра-
фията е достатъчна като самостоятелно изследване и 
честотата на КГ е по-висока. По данни на рандомизи-
рани клинични проучвания мамографският скрининг 
за тази възрастова група снижава смъртността от КГ с 
15-20% в сравнение с жени, невключени в скрининго-
ви програми. Започване на двугодишен скрининг при 
жени от 40- или 45-годишна възраст, при които про-
центно плътността е по-висока (тип С и D по ACR), за-
труднява категоричната мамографска интерпретация, 
налага допълнителни изследвания, намалява чувст-
вителността на метода, увеличава броя на „интервал 
карциномите“.

Мамографски малигнени белези. Това са лезии с ви-
сока рентгенова плътност, спикуловидни очертания, 
стромна реакция или с лобулирани неравни очерта-
ния без стромна реакция. Групираните микрокалци-
фикати са изява на начален интрадуктален карцином 
и се диагностицират само на мамография.

Мамографски апарати. Използваните в последните го-
дини у нас апарати, заснемащи образите на филм-фо-
лийна високочувствителна комбинация, все по-масо-
во се заместват от дигитализиращи устройства или из-
цяло 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 съхра-
нение в архивиращи системи и сравнение с предход-
ни изследвания, бърз и лесен пренос на информация. 
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Надградените, на база на дигитални мамографски апа-
рати, приставки за стереотактична биопсия и вакуум 
аспирация дават ново измерение на образната диагно-
стика – не само интерпретация на образ, но и получа-
ване на морфологичен материал за изследване. Обект 
са микролезии с размери от няколко милиметра и гру-
пирани микрокалцификати – начални форми на КГ. 
Основният недостатък на мамографията (интерпрета-
ция на обемен обект в двуизмерен образ, наслагване 
на тъкани и заличаване на граници на лезии) се из-
бягва с последните нововъведения в дигиталната ма-
мографска диагностика – дигитална томосинтеза – 3D 
мамография (Digital Breast Tomosynthesis, DBT). При 
тази система рентгеновата тръба се движи по траек-
тория на арка, заснемайки нискодозови изображения, 
които след това се реконструират в серии. Елиминира-
нето на паренхимните високоплътностни засенчвания 
правят отчетливи лезии, невидими на двуизмерна ма-
мография. 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 об-
разен метод при жени с паренхимни гърди. Във въз-
растова група до 40 години обикновено е първият ме-
тод на изследване, но приложението ѝ зависи от типа 
гърда, а не е възрастово определено. Използва се при 
жени от всяка възраст с висока мамографска рентгено-
ва плътност, където рентгеновият метод е недостатъ-
чен. Ултразвуковият метод е разпространен и финан-
сово достъпен. За ултразвукова диагностика на гърди 
се използват линеарни трансдюсери с честота от 7.5 
mHz. Съвременните ултразвукови апарати са с плава-
ща честота от 7.5 mHz до 15 mHz. Ясно и категорично 
се изобразяват отделните анатомични структури на 
гърдата, отличават се течни от солидни лезии. Дифе-
ренцират се малигнени от бенигнени лезии. Основни 
малигнени белези са: хипоехогенна лезия с нехомоген-
на структурата, лобулирани, неравни, инвазивни оч-
ертания. Бенигнените формации се отличават с хомо-
генна структура, резки и гладки контури, еднородна 
хипоехогенна зърнистост – за солидните, и анехогенна 
характеристика – за течните. Чрез съвременни ултраз-
вукови апарати могат да се визуализират и категоризи-
рат 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. Същест-
вена роля при стадиране на КГ има изобразяването 
на лимфни възли в аксила. Овалните хипоехогенни 
лимфни възли с интензивен Doppler-сигнал дават ос-
нование да се постави диагноза за метастатично ан-
гажиране, докато при мамография тази констатация 
е с по-ниска степен на достоверност. Под ултразвуков 
контрол се провеждат диагностични и терапевтични 
манипулации. Тънкоиглената аспирационна или неас-
пирационна биопсия с насочване чрез ултразвук поз-
волява цитологична диагностика на непалпиращи се 
микролезии. Биопсията с режеща игла (tru-cut) с водач 
на трансдюсера поставя хистологична диагноза. Из-
ползва се както при неголеми лезии в дълбочина (без 

клинична изява за предоперативна диагностика), така 
и при напреднали стадии на КГ за определяне на хис-
тологичен тип, необходим за неадювантната химиоте-
рапия. Еластографията е надграждане на стандартната 
ултразвукова диагностика чрез отчитане на разлики в 
еластичността на отделни лезии, изобразявайки ги в 
цветна скала и позволявайки количествено измерва-
не. Целта е по-прецизно диференциране на малигнени 
от бенигнени формации и по-точно определяне на ло-
кална малигнена инфилтрация (външни очертания на 
туморното ядро).

Магнитно-резонансна томография (МРТ). Мястото на 
метода в скрининга на КГ все още се дооценява. В дър-
жави с дългогодишен опит се препоръчва при жени 
с висок риск от възникване: жени с BRCA мутации, 
родственички от първа линия на жени с BRCA мута-
ции, торакално лъчелечение между 10- и 30-годишна 
възраст, лобуларен карцином in situ или атипична ло-
буларна хиперплазия, хетерогенна или изключително 
висока мамографска плътност. Необходимо е изра-
ботване на отделен протокол и включващи критерии 
за прецизиране според високата себестойност на из-
следването. 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 хирургич-
на 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 под-
вижност на водните молекули в тях. Задължително е 
динамично контрастно Т1 измерване с мастно потис-
кане след болусно контрастиране от 1 до 7 мин/6 бр. 
Основните малигнени магнитно-резонансни белези 
са: високо сигнална лезия при контрастно Т1 измер-
ване с неравни външни очертания, спикуловидни 
или лобулирани очертания, нехомогенно контрасти-
раща се от периферията към сърцевината. Контраст-
ната крива, асоциирана най-често с малигнена лезия, 
е с бързо насищане до 2 мин и бързо елиминиране 
(Washout) или бързо насищане и задържане на ниво-
то, тип плато. Диференциалната диагноза на лезиите 
в гърдата при МРТ се постига чрез интерпретация на 
форма, очертания, контур, симетрия и начин на кон-
трастиране и формирана динамична крива на поемане 
и елиминиране на контрастната материя.

Описанието на образните находки в гърдата се ба-
зира на класификацията по BI-RADS (Breast Imaging 
Reporting and Data System). Тя е система за анализ, оп-
исание и даване на указание за поведение при всяка 
находка. Системата се прилага както при двата основ-
ни метода за образна диагностика – мамография и ул-
тразвуков преглед, така и при магнитно-резонансната 
томография.

BI-RADS категории. Находките са разделени в седем 
категории: 0–6. Всяка категория включва както точно-
то заключение на описанието, така и насока за послед-
ващо поведение.
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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-ре-
зонансна томография, тънкоиглена аспирационна би-
опсия; след тях се поставя окончателна диагноза.

Категория 1 – нормална за възрастта мамография: не 
се намират патологични находки, паренхимните за-
сенчвания са симетрични, нископлътносни, равно-
мерно разпределени, негрупирани, не създават неяс-
нота в интерпретацията. При ултразвуков преглед не 
се намират лезии.

Категория 2 – категорично бенигнена лезия: хомоген-
на структура, резки и гладки очертания, кръгла или 
овална форма, нелобулирани или едролобулирани 
контури, бенигнени калцификати (калцирани кисти, 
калцирани мастни жлези, едрокалибрени калцифика-
ти – самостоятелни или в бенигнена лезия при фибро-
аденом, пръснати на голяма площ дребнокалибрени 
вкалцявания при мастна дистрофия, калцирани кръ-
воносни съдове и калцификати в дуктуси).

Категория 3 – находката е с бенигнени белези, но 
създава съмнения за малигнен потенциал: лека не-
равност, 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 гър-
да; примерите в тази категория са с най-разнообразни 
белези и най-много на брой; допълнителни манипула-
ции няма да изяснят проблема; насочва се за хирур-
гична 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 кар-
цином на гърда (след интервенционална процедура).

Използването на представените категории води до 
унифицирано описание на находки от образните из-
следвания. BI-RADS системата представя както мо-
ментната диагноза, така дава и насоки за последващо 
поведение. В днешно време тя е приета за медицински 
стандарт и трябва да е задължителна за всички образ-
ни диагностици.

Стадиране на рака на гърдата. Образнодиагностични-
те 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 ло-
калния 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 ло-
калното прорастване става чрез ултразвуков преглед, 
мамография или МРТ. Минималният предлечебен ди-
агностичен 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 веноз-
но контрастиране е водещият метод за диагностика 
на далечни метастази в паренхимни органи. Възмож-
ността за едномоментно изобразяване за кратко време 
на цялото тяло и достоверността на изследването са 
от съществено значение. Методът диагностицира ед-
новременно 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, тях-
ното пълно елиминиране или появата на нови, което 
определя лечебния план и избора на правилната схе-
ма на третиране. При неметастазирал рак на гърдата 
в процеса на проследяване приложение н амират рент-
генографията на гръден кош и ултразвуков преглед на 
черен дроб, като методи с по-ниска себестойност и по-
ниско лъчево натоварване.

Образните методи на изследване при рак на гърдата, 
според своята информативност и диагностична досто-
верност, са със съществен принос във всички етапи на 
диагностично-лечебния план, поставяне на диагноза-
та, стадиране, контрол на ефекта от лечение и дългого-
дишно проследяване.
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ХИСТОЛОГИЧНА 
КЛАСИФИКАЦИЯ

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 ха-
рактеристика;
Карцином с aпокринна диференциация;
Карцином с клетъчна диференциация тип „пръстен с 
камък“;
Инвазивен микропапиларен карцином.

Метапластичен карцином – неспециален тип (NST):

Нискостепенен (високодиференциран) аденосквамо-
зен карцином;
Фиброматозаподобен метапластичен карцином;
Плоскоклетъчен карцином;
Вретеновидноклетъчен карцином;
Метапластичен карцином с мезенхимна диференци-
ация: хондроидна, костна, източеноклетъчен („врете-

новидноклетъчен“) и др. типове на мезенхимна дифе-
ренциация;
Смесен метапластичен карцином;
Миоепителен карцином.

Папиларен карцином:

Инкапсулиран папиларен карцином с инвазия;
Солиден папиларен карцином, инвазивен.

• Редки хистологични субтипове

Карцином с невроендокринна характеристика:

Невроендокринен тумор – добре диференциран 
(НЕТ);
Невроендокринен карцином (НЕК), нискодиференци-
ран (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 преобладаващи-
ят 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 прог-
ностичен индекс“. Понастоящем се използва оценка 
по схемата на Bloom & Richardson, модификация по 
Elston & Ellis, включваща три основни хистоморфо-
логични 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)

Хистологична характеристика Оценка 
по точки

Тубуларни и жлезнни структури в обема на туморната формация:

- преобладаващо над 75%;

- между 10-75%;

- минимални или липсващи, под 10% от инвазивния туморен компонент;

Микроинвазивен компонент – не се стадира

1

2

3

0

Ядрен плеоморфизъм

- малки правилни ядра,с минимална разлика в размера, ясни клетъчни граници, равномерно 
дисперсиран ядрен хроматин без видими нуклеоли;

- умерено нарастване на размера на ядрата и туморните клетки, сравнено с нормален епител, 
везикуларни ядра и видими нуклеоли;

- подчертана вариация в размера на ядрата, проминентни нуклеоли, налични единични голе-
ми или бизарни клетъчни форми.

1

2

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

- 4-7 митози за mm2

 - ≥ 8 митози за mm2

1

2

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 фи-
броза (определя се процент), възпалителен и интрадуктален туморен компонент, лимфоцитни инфилтрати в ту-
морния 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: оп-
исание 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

G1 
високо диференциран DCIS

G2  
умерено диферен-
циран DCIS

G3 
ниско диференциран DCIS
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Размер на ядрата

1.5 до 2 пъти по-големи, срав-
нено с размер на еритроцити 
и/или с ядрата на нормален ду-
ктален епител

Междинен ≥ 2.5 по-големи ядра, сравнено с 
размер на еритроцити и/или с яд-
рата на нормален дуктален епител

Характеристика 
на ядрения хро-
матин

Фино диспергиран и дифузен в 
обема на ядрото

Междинен Везикуларна и неправилна хрома-
тинова характеристика

Наличие на нук-
леоли

Рядко Единични Добре видими и множествени

Митози Рядко Чести Често множествени

Ядрен плеомор-
физъм

Монотонен/мономорфен Междинен Изразен плеоморфизъм

При доказан дуктален карцином in situ (DCIS) се препоръчва изясняване на резекционните линии, които се при-
емат за чисти, когато са ≥ 2 mm при органосъхраняваща операция. Независимо от анатомичния обем на хирур-
гичната 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 ми-
кроинвазия, 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 микроин-
вазивен/минимално инвазивен карцином. (3)

При първичен и рецидивирал инвазивeн карцином на гърда е задължително изследването на стероидни хормо-
нални 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 де-
финиция (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 (имунохистохимич-
но 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 фено-
тип на базални/миоепителни клетки Негативен за ER и PgR, HER2 – негативен
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СТАДИРАНЕ НА РАКА 
НА ГЪРДАТА

Карциномът на гърдата (КГ) се стадира по 8-та ре-
визия 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 лечение-
то. Патоанатомичното стадиране (pTNM) се използва 
след оперативното лечение на КГ, когато има хистоло-
гична верификация на резецирания материал. Патоа-

натомичното стадиране не замества клиничното.

При множествени първични тумори с една и съща 
хистологична картина, диагностицирани в една и 
съща гърда, туморът с най-високо Т се избира при оп-
ределяне на стадия на заболяването. Когато се касае за 
наличие на двустранни множествени тумори, диагно-
стицирани 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 изслед-
вания за определяне на Т категорията и това използ-
ване трябва да бъде сведено до минимум. При опреде-
ляне 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 карци-
ном 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 (разязвява-
ния 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 „пор-
токалова кора“) на кожа, които не отговарят на критерии за инфламаторен карцином

T1c Едновременно T4a и T4b

T4d Инфламаторе н 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 предва-
рително 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 необ-
ходимо 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 ак-
силарни 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 ак-
силарни 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 изключе-
ние 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 по-
твърждение; 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 сен-
тинелни 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 класификация-
та 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 ми-
кроскопски 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, метас-
тази > 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 лъче-
лечение, 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 прове-
деното 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 изслед-
ване на резидуалния тумор

ycN Определя се след неоадювантно лечение въз основа на данни от клиничен преглед и образно изслед-
ване 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 лимф-
ни 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. Пре-
поръчва се Nottingham Modifi cation 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 Modifi cation

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

IIA T0 N1 M0

T1 N1 M0

T2 N0 M0

IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0

IIIA T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1 M0

T3 N2 M0

IIIB T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IIIC Всяко Т N3 M0

IV Всяко Т Всяко N M1

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 био-
маркерите HER2, ER и PgR. (8)
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Хирургичното лечение е основен метод за лечение на 
карцином на гърда (КГ), самостоятелно или в комби-
нация с други лечебни методи. Това хирургично ле-
чение има за цел: да осигури диагностика и прогнос-
тични фактори, да участва в локорегионално лечение, 
да запази или възстанови гърдата, а при невъзможна 
радикалност – палиативна манипулация с цел облек-
чаване на общото състоянието и контрол на болката 
и хеморагията.

Въпреки всичко горепосочено, при рака на гърдата 
оптимална хирургия е тази, която намира баланс меж-
ду радикалност, добър козметичен резултат, осигуря-
ва минимални психологични последствия, без да на-
малява преживяемостта и да не нарушава съществено 
качеството на живот.

Хирургичното поведение при рак на гърдата включва 
диагностика и лечение – органосъхраняващи опера-
ции, 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 характе-
ристиката на тумора, т.е. размерът и локализацията на 
първичния тумор, броят лезии, степента на засягане 
на лимфните възли, биологията на тумора, възмож-
ността за последваща терапия и т.н.

I. Мастектомия. Видове мастектомии

В клиничната практика при КГ и при пациенти с ви-
сок 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: ради-
кална мастектомия, разширени радикални мастекто-
мии, модифицирани радикални мастектомии, тотална 
(семпла, обикновена) мастектомия, запазваща кожа-
та мастектомия, мастектомия със запазване на арео-
ло-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 

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.

Разширени радикални мастектомии

След публикуване на теорията на Halsted-Meyer, че 
РГ е локорегионална болест, развиваща се предим-
но локално и разпространяваща се до близко разпо-
ложени лимфни възли, хирургичното лечение при-
добива 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 усложне-
нията, 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 дисек-
ция на супраклавикуларни, медиастинални и парас-
тернални 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 мус-
кули, а дефектите покрива с присадка от фасция лата. 
Така през 1970 г., анализирайки данните на тези и ре-
дица други автори, Fisher доказва, че приложението на 
разширени операции не е по-ефикасно от конвенцио-
нална радикална мастектомия, с което ерата на разши-
рените 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 напра-
вения от тях сравнителен анализ (1948 г.) между моди-
фицираните мастектомии и стандартните РМ не само, 
че не се отчитат значими разлики в общата преживяе-
мост и локален рецидив между двете групи, но дори се 
регистрира по-малка травматичност, с по-малко сле-
доперативни 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 акси-
ла и запазване на невроваскуларното хранене на мал-
кия 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 метас-
тази в тях. (16) Предимствата на МРМ пред радикал-
ната мастектомия на Halsted са по-добрите козметич-
ни 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 от-
страняване на m. pectoralis minor (по Patey и Dyson) 
или със запазване на малкия пекторален мускул – по 
Madden, Auchincloss или Scanlon. В оперативно-такти-
ческо 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), от-
странява се гърдата и се извършва лимфна дисекция 
(по преценка – от сентинелна лимфаденектомия до 
отстраняване и на трите нива лимфни възли). Дисек-
цията на ниво І и ІІ е най-често прилаганата. Сенти-
нелната лимфаденектомия има различна тактическа 
идея и техническо изпълнение. Дисекцията на интер-
пекторални 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 макроскоп-
ски 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 опе-
ративен препарат en bloc (гърда и аксиларна тъкан) от 
последните връзки с основата на fossa axillaris. (12, 13, 
19-21)

Днес индикациите за мастектомия са:

1. Всеки рак на гърдата, неподходящ за органосъхра-
няваща операция, базиран на:

• неблагоприятно съотношение между големина на ту-
мора и големина на гърда, непозволяващо извършване 
на приемлива в естетично отношение операция, запаз-
ваща гърдата;

• мултицентричен тумор;

• тумор с недостатъчен отговор на неоадювантна хи-
мио- или ендокринна терапия;

• положителни резекционни линии, въпреки реекци-
зия при органосъхраняваща операция;

• инфламаторен рак на гърдата;

• обширни злокачествени/неопределени микрокалци-
фикати;

• ранна бременност;

• доказано или предполагаемо генетично носителство;

• локален рецидив след органосъхраняваща операция, 
съчетана с лъчетерапия;

• централно разположение (доказано е, че адекват-

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, за-
пазваща гърдата;

2. Профилактика при високорискови, но незасегнати 
пациенти:

• доказана или предполагаема генетична предиспози-
ция.

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 опера-
ции с аксиларна  дисекция;

• филоидни тумори;

• пациенти с DCIS (когато не е показана сентинелна 
лимфна дисекция);

• локално авансирали тумори – извършва се като па-
лиативна операция; наричана още хигиенна;

• възрастни пациенти в увредено състояние и с мно-
жество придружаващи заболявания (4, 35, 36).

Запазваща кожата мастектомия (ЗКМ, skin sparing 
mastectomy)

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 резул-
тат от отстраняването на гърдата, което пък улесня-
ва и реконструкцията й. Предимствата са свързани с 
намаляване на деформациите при класическите мас-
тектомии, минимизира остатъчните белези, позволя-
ва по-добра форма на гърдите след реконструкция и 
намалява необходимостта от хирургия на контралате-
ралната гърда за постигане на симетрия. (4, 42)

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 запаз-
ва толкова кожно покритие, колкото е необходимо за 
последващата реконструкция. При ЗКМ не се отстра-
нява пекторална фасция и не се преминава дистално 
от инфрамамарната линия. Непосредствените техники 
за реконструкция при ЗКМ са или автоложен муску-
лен fl ap (m. latissimus dorsi или m.rectus abdominis) или 
импланти. (37, 43) Най-чести усложнения при тези 
мастектомии са: формиране на сероми, кожна некроза 
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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, пуше-
не, предишно облъчване, висок BMI и забавена рекон-
струкция. (45, 46)

Мастектомия със запазване на папило-ареоларния 
комплекс (МЗП, nipple spring mastectomy) 

Нарича се още субкутанна, тъй като в началото е при-
лагана 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 централ-
но разположени тумори, лезии с отделяне на кръве-
нист секрет от зърна, групирани микрокалцификати 
или други суспектни за неоплазма радиологични изме-
нения близо до зърното. (36, 45, 48) В сравнение с то-
тална 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 раз-
рез (инфрамамарен, периареоларен) и епифасциално 
и препекторално мобилизиране на жлезата с послед-
ваща имплантопластика или автоложна пластика. (44) 
Мобилизирането на гърдата е по-трудно, защото дос-
тъпите са малки и отдалечеността на периферията на 
органа е по-голяма. Тази мастектомия може да се ком-
бинира и с интраоперативно лъчелечение (ELIOT). (49)
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II. Органосъхраняващи операции

За първи път U. Veronesi и Galimberti публикуват раз-
работени принципи на консервативно хирургично 
лечение при рака на гърдата, включващи квадрантек-
томия 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.

Всички видове органосъхраняващи операции трябва 
да отговарят на следните условия: осигуряване на чис-
ти резекционни граници (5, 15), по-малко от 1% реци-
див за 10-годишен период (16, 33), постигане на добри 
естетически резултати и осигуряване добро качество 
на живот. (30)

Консервативното хирургично лечение може да бъде:

•  туморектомия – предимно с диагностична цел;

•  лумпектомия – отстраняване на тумора и минимум 
1 cм здрава тъкан около него;

•  квадрантектомия – отстраняване на тумора и ми-
нимум 2 cм здрава тъкан около него, заедно с надле-
жаща кожа, подлежаща мускулна фасция, с или без 
аксиларна дисекция на I-III нива.(1, 17)

Методът е с добър козметичен ефект при тумори с го-
лемина до 2 cм, с хистологично доказана чиста резек-
ционна линия във всички посоки около тумора. В про-
тивен 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-съ-
щественият 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 отстра-
нена чрез локална ексцизия с един разрез, осигуря-
ващ негативни резекционни линии

Активна болест на съединителната тъкан с ангажира-
не на кожа (склеродермия, лупус) – слаба толерант-
ност 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 лимф-
ни 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 случа-
ите 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, съ-
ответната 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 харак-
теристики 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 млеч-
ната 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 ус-
ловие, 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 ак-
силарните 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 ин-
вазия 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 инва-
зивния рак, т.е. по своята същност той e доброкачествен. Това е и причината да бъде премахнат от TNM класифи-
кацията 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 оп-
ределянето на точната им локализация. Освен това при консервативното оперативно лечение ключов момент е 
отчитането на резекционните линии. Ето защо са въ-
ведени 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 често-
тата на чистите резекционни линии, снижава нуждата 

от реексцизия, намалява интра- и постоперативните ус-
ложнения 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;
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• радиоактивни маркери – предоперативно се инжек-
тират оцветяващи или радиоактивни маркери. След 
това същите се откриват интраоперативно или макро-
скопски, или с радиоактивна сонда;

• системи SAVI SCOUT, Magceed, MarginProbe – пред-
ставляват 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 зна-
чително позитивните резекционни линии и спомагат 
за по-добри естетични резултати. При SAVI SCOUT 
предоперативно (до 30 дни преди оперативното лече-
ние) се поставя нерадиоактивен маркер – рефлектор. 
Интраоперативно посредством детектор, който из-
лъчва инфрачервена светлина и радарен сигнал, се от-
крива местоположението на рефлектора. Magceed има 
сходен механизъм на действие, както SAVI SCOUT. 
MarginProbe се използва за идентифициране на ре-
зекционните линии. Това устройството се базира на 
радиочестотна спектроскопия, при която интраопера-
тивно чрез сигнал се отчита наличието на положител-
ни резекционни граници. (4)

Интраоперативната оценка на ръбовете се осъществя-
ва, за да се намали броя на пациентите, достигащи до 
реексцизия. Освен това според SSO-ASTRO критерии-
те 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 за-
дължително 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 лечение-
то на пациенти с рак на млечната жлеза. Те съчетават 
онкологична радикалност без компромис при опера-
тивно-тактическото изпълнение и добри естетични 
резултати. (1, 2)

За осъществяване на онкопластични операции е необ-
ходимо мултидисциплинарен екип от специалисти не 
само за техническото изпълнение, но и за предопера-
тивна 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 об-
разната диагностика, включваща точна локализация 
и големина на туморната формация, както и отноше-
нието ѝ към околните тъкани, морфологична вери-
фикация (за да се избегне диагностична хирургична 
ексцизия, която компрометира онкопластичния под-
ход), 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 въ-
трешните квадранти или централно разположени та-
кива (поради естетични проблеми след ексцизията). 
Предпочитанията на пациента и лекаря също са пока-
зания за онкопластична операция. (17)

Основните противопоказания за онкопластична 
хирургия при гърда са: случаи, които изискват мас-
тектомия, поради липса на чисти резекционни линии 
след ексцизията, Т4 тумори, мултицентрични тумори, 
пациенти с дифузни злокачествени микрокалцифика-
ции, инфламаторен карцином на гърдата, при кожни 
метастази, пациенти, при които не може да се прило-
жи лъчелечение. Диабетът и тютюнопушенето също 
могат да бъдат относителни противопоказания. В до-
пълнение, 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 резек-
ционни 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 тех-
ники и се използват за предотвратяване на деформа-
ции при туморни ексцизии, които са < 20% от обема на 
гърдата. Онкопластичните техники от II ниво, поради 
по-голяма загуба на обем, се класифицират като обемо-
заместващи и обемопреместващи. Повечето техники 
от II ниво включват туморектомия с последващо оф-
ормяне на паренхима и намаляване на кожата на гър-
дата. (9, 20) Това често е съпроводено с намаляване на 
контралатералната гърда за подобряване на симетрия-
та. Техниките, използващи регионални и далечни авто-
ложни ламба или импланти, се наричат общо обемоза-
местващи (1-11), а тези, при които има разместване на 
тъкани на самата гърда – обемопреместващи. (4, 10, 20)

Всяка онкопластична операция се състои от два ета-
па – резекционен и реконструктивен. При аблатив-
ния (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 сен-
тинелна биопсия при съответни индикации. По време 
на реконструктивния етап се разгъва онкопластична-
та идея чрез приложение на многобройни оперативни 
техники за ремоделиране (при органосъхраняваща 
хирургия) или за възстановяване на отстранена гърда 
(при различни видове мастектомия). (21) Реконстру-
ктивният етап би могъл да се извърши освен едно-
моментно и отложено при съответните индикации за 
това.

При избор на вид онкопластична операция е необхо-
димо да се вземат под внимание редица препоръки, 
съобразени с факторите, при които се извършват. Ва-
жно е да се вземат предвид:

• при отпадане (загуба) на повече от обема от гърдата 
при туморектомия не може да се разчита на добър ес-
тетичен резултат чрез извършване на обикновено въз-
становяване 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 местоположе-
нието на папило-ареоларния комплекс, което изисква 
репозиционирането му;

• изборът на вид редукционна и мастопексична опера-
тивна техника се определя от локализация на тумора, 
големина и форма на гърдата;

• обикновеното възстановяване на дефекта след тумо-
ректомия (I ниво) се извършва чрез адаптиране на па-
ренхимните ръбове с трансверзален, радиерен, тран-
гуларен или кесиен шев;

• често използвани редукционни оперативни техники 
са: обратнa Т-пластика, вертикална, периареоларна, 
латерална, медиална и инфрамамарна пластика, оме-
га-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 реду-
кция; 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 ли-
пофилинг (fat graft ing). Най-често използваните тех-
ники 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 опе-
рацията 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) изис-
ква преминаване през етап на експандер-имплант, 
съответно, операцията става двуетапна. При употре-
бата на импланти стои и въпросът дали да се използ-
ва платно в комбинация с импланта. Реконструктив-
ните 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-под-
кожни ламба през сравнително малки кожни разрези.

Симетризиращите операции на здравата гърда пред-
ставляват 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 пре-
цизна преценка в зависимост от стадия на заболява-
нето и индивидуалните особености и желания на па-
циента. Съществуват различните варианти за комби-
нация на онкопластична операция и лъчева терапия, 
включващи използването на импланти, позволяващи 

постоперативна лъчетерапия, прилагането на интра-
оперативно облъчване или реконструкция с автолож-
ни 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 разпростране-
ние 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 (сен-
тинелна 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 сенти-
нелна аксиларна лимфна дисекция.

При съвременното хирургично лечение на инвазивен карцином на гърда се препоръчва задължително хирургич-
но аксиларно стадиране, включващо аксиларна лимфна дисекция на I и/или II ниво (или и на трите) или сенти-
нелна 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 постопе-
ративни 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 стан-
дартен 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 неин-
вазивни 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 ради-
онуклеидни 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 дисек-
ция – 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 нукле-
арно-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 за-
висимост 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 хистологи-
чен 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 въз-
можност 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 опи-
ти за лечение на рака на гърдата откриваме хиляди го-
дини 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 тумо-
ри, което е прогрес в лечението на рака на гърдата. 
През Ренесанса са разработени гилотинните техни-
ки, 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 окура-
жило хирурзите да извършват операции подобни на 
мастектомията, при които са отстранявали и засегна-
тите лимфни възли. (3)

Истинското научно начало на хирургичното лечение 
на рака на гърдата е поставено през 1898 година с въ-
ведената от Halsted радикална мастектомия. Фиг. 1

 

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 мас-
тектомия 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.

Основният постулат в тези теории е, че разпростра-
нението на тумора и появата на далечните метастази 
става по определен ред и последователност. Тези те-
оретични схващания налагат извода, че радикалното 
оперативно лечение може да постигне пълно излеку-
ване. Така хирургичното лечение се ориентира към 
създаване на свръхрадикални и разширени мастек-
томии, включително и такива с отстраняване на кла-
викулата 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 под-
менeна от алтернативната теория на Bernard Fisher.

Проф. Бърнард Фишър (1918-2016 г.), фигура икона 
в научната и практическата онкология.

Противно на възгледите на Halsted, тази теория лан-
сира 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 теоретични-
те 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 гръд-
ни мускула. (7)

В същата посока на минимализиране на локалното ле-
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чение, през 80-те години на миналият век стартират 
шестте сравнителни клинични проучвания в Евро-
па 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., органосъх-
раняващите операции се въвеждат като алтернати-
ва на мастектомията при лечението на първи и вто-
ри стадии на рака на гърдата. (8) В Европа широко 
използвана органосъхраняваща процедура е квадран-
тектомията, 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. 5. Propotion of patients undergoing mastectomy 
from 1997 to 2006

Органосъхраняващите операции с последваща лъче-
терапия се прилагат вече четири десетилетия, но през 
последните години сме свидетели на истински рене-
санс на мастектомията.

Съвременни тенденции в хирургията на млечната 
жлеза

След 2007 г се наблюдава обратен процес на рязко по-
вишение на броя на мастектомиите – както на лечеб-
ните, така и на профилактичните.

Тази промяна е основната характеристика на съвре-
менното лечение на рака на млечната жлеза и проце-
сът е известен като „вълната на променящото се отно-
шение към хирургичното лечение на рака на гърдата“.

За пръв път нарастването на мастектомиите беше съ-
общено от Mc Guire and сoll. от Moffi  t Cancer Center в 
университета в Южна Флорида. (9) Анализирайки ле-
чението на 5,865 болни, оперирани в продължение на 
13-годишен период (1994-2008 г.), изследователите от-
криват нарастване на броя на мастектомиите за сметка 
на намаляване на броя на лумпектомиите. (Фиг. 3.)

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 мастекто-
мия 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.

Подобни данни, които документират нарастващото 
използване на мастектомията, са съобщени по-къс-
но и от изследователите от Мayo Clinic в Рочестър. 
Katimapula et al. също откриват първоначално нама-
ляване 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 повди-
гат въпроса дали това е „връщане на махалото“ към 
радикалната хирургия. Редица изследователи започват 
да анализират причините за този избор на жените. Да-
нните посочват редица фактори, едни от тях свързани 
с някои характеристики на болните, други – с подобре-
ните 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 де-
сетилетие, по-високият стадий на болестта при нейно-
то диагностициране, очакваният по-дълъг живот на 
младите жени и по-високата биологична агресивност 
или мултифокалният растеж на туморите.

Нашите наблюдения показват, че причините за на-
растващото 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 диаг-
ностичен 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, предпоставя-
щи 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 възмож-
но 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 предиз-
виква 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 мас-
тектомираните, 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 мас-
тектомираните 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 ший-
ка), 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 ранно-
то 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 късни-
те, е една от основните причини за предпочитани-
ята на жените към мастектомията. Освен рециди-
вите, съществуват и редица други компликации, като 
некроза, фиброза, асиметрия, които компрометират 
естетичните резултати след ОСЛ. Те могат да бъдат 
коригирани също посредством мастектомия с рекон-
струкция, което допълнително води до увеличаване на 
броя на мастектомиите.

Ефекта от скрининговите програми

Втората сред основните причини за покачване на броя 
на мастектомиите в света е ефектът на мамографията 
като част от скрининговите програми в редица стра-
ни 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 10-
20% от интрадукталните карциноми са двустранни. (14)

В резултат на скрининговите програми във Велико-
британия всяка година се откриват по 5,100 жени и 
около 15 мъже с неинвазивен дуктален рак, а в Съе-
динените американски щати случаите на DCIS са на-
раснали 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 съставля-
ват 15% дo 30% от всички новооткрити карциноми, 
които най-често са мултифокални и изискват мастек-
томия. (15)

Важен фактор за увеличаването на мастектомиите е 
въвеждането на ядрено-магнитния резонанс (MRI) в 
диагностиката на непалпируемите карциноми на гър-
дата.

Фиг. 8. Изображение на интрадуктални промени 
чрез MRI

Данните от сравнителни проучвания върху диагно-
стичната чувствителност на мамографията и на яд-
рено-магнитния резонанс показват голямо предим-
ство на последния. Показателно в това отношение е 
изследването на проф. Khul et al. от 167 жени, които 
са изследвани предоперативно по двата метода – 93 

(56%) са открити с мамография и 153 (92%) с MRI (p 
˂ 0.0001). Хистологичната верификация показва ми-
нимален процент грешка при диагностицирането на 
DCIS чрез MRI. (16)

В условията на рандомизирано проучване ядрено-маг-
нитният резонанс открива поне един допълнителен 
фокус в засегнатата гърда при 19.6% от жените, в срав-
нение с 8.6% при жените с мамография.

В допълнение, ядрено-магнитният резонанс открива и 
до 3% окултни лезии в контралатералната гърда при 
болни с доказан карцином на едната гърда. Проведе-
ните сравнителни проучвания върху диагностичната 
стойност на метода намират, че пациентките, извър-
шили предоперативен MRI, много по-често подлежат 
на мастектомия в сравнение с тези, които нямат MRI 
(54% срещу 36%).

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.)

Фиг. 9. Сравнение на броя на болните с мастекто-
мия, с проведен и непроведен предоперативен MRI

Данните на Moffi  t Cancer Center показват, че предопе-
ративният MRI е променил обема на хирургичното ле-
чение при 13.2% от болните, а според други изследва-
ния планът на хирургичното лечение е променен към 
мастектомия при 6.5% до 48%. Chung et al. откриват, че 
жените, които са провели предоперативен ядрено-маг-
нитен резонанс, два пъти по-често избират профилак-
тичната мастектомия. (17)

Прогресивното увеличаване на броя на лечебни-
те и профилактичните мастектомии е представено 
най-убедително в проучването на Morrow et al. (18). 
Авторите доказват, че MRI открива допълнителни ту-
морни фокуси, т.е мултифокалност, при 30% от случа-
ите, които клинично и мамографски са диагностици-
рани като локализиран процес. Данните категорично 
показват, че MRI е метод за прецизна и точна диаг-
ностика, 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, стра-
дащи 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 мастекто-
мия, са тествани генетично, но сред тях е открита 31% честота на мутациите. Независимо, че генетичният скри-
нинг 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 деструк-
ция, закономерно възниква субкутанната мастектомия. Днес тя е алтернативен подход на традиционната мастек-
томия 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-мами-
ларния комплекс. Те се връщат към операцията на Jean Louis Petit от 18 век, при която се запазва кожата и мамила-
та, 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 ста-
билна 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 фор-
ма на субкутанната мастектомията със запазване на ареолата и мамилата или nipple sparing mastectomy (NSM).
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Концепцията за субкутанната мастектомия със за-
пазване на ареоло-мамиларния комплекс или nipple 
sparing mastectomy (NSM) е популяризирана през 
70-те години най-напред като профилактична про-
цедура, която намалява риска за развитие на рак 
на гърдата. Операцията бързо е отхвърлена пора-
ди 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 меди-
цинска документация на Mayo Clinic намира нама-
ление 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 об-
ремененост и едностранен карцином, при които е 
извършена контралатерална профилактична мас-
тектомия КПМ. Намалението на риска за развитие 
на карцином е 94.96%. (22)

В същата година nipple sparing mastectomy е пред-
ставена за пръв път и като лечебна процедура на 
Southwestern Surgical Congress от лекарите в Милано. 
Те извършват субкутанна мастектомия със запазва-
не на ареолата и мамилата с дебелина на кожното 
ламбо 1-1.5 см. Поради съществуваща опасност от 
рецидиви при тази дебелина на ламбото, те ком-
бинирали операцията с 16 Gy лъчетерапия с елек-
трони в областта на ареоло-мамиларния комплекс. 
(ELIOT) (Фиг. 8). Установен е само един рецидив в 
инфраклавикуларната област. (23)

Фиг. 11. Интраоперативна лъчетерапия

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 гърда-
та 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 субкутан-
ната 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.)

Фиг. 11. Крайният резултат от nipple sparing 
mastectomy (NSM) и реконструкция с импланти

Прегледът на литературните данни от последни-
те 15 години показва, че въпросът за nipple sparing 
mastectomy и нейното прилагане е комплексен и в раз-
витие. Той трябва да се разглежда в два аспекта:

а. като чисто профилактична процедура за намалява-
не 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 връз-
ка показва, че 95% от младите жени посочват психо-
логически, а не клинични мотиви (desire for peace of 
mind). Извън естетичните и емоционални съображе-
ния, жените трябва да имат пълно разбиране относно 
риска за развитие на рак на контралатералната гърда и 
ефикасността на профилактичната мастектомия за на-
маляване 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.

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, кои-
то изследват формирането на решенията за профилак-
тична мастектомия, са фокусирани върху жени с по-
вишен 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 мастекто-
мия за превенция на контралатералните карциноми е 
доказана убедително от Meijers-Heirboer et al. (26) Те 
изследват онкологичните резултати от профилактич-
ната мастектомия при 139 жени с генни мутации, ран-
домизирани 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 мас-
тектомия е възприета като метод за намаляване на ри-
ска при жените с BRCA1 и BRCA2 мутации.

Публикуваните данни не дават много поводи за дис-
пут или съмнения относно ролята на nipple sparing 
мастектомията като профилактична процедура. Сле-
дователно, въпросът не е дали да се извърши профи-
лактична мастектомия, а при кои болни.

Слабата страна на профилактична nipple sparing мас-
тектомия е неясното ѝ влияние върху преживяемост-
та. Независимо от доказаната полза за намаляване на 
честотата на контралатералните карциноми, златният 
стандарт за оценка на ефективността на дадена про-
цедура е значението ѝ за преживяемостта. Данните по 
този въпрос са противоречиви. Някои изследвания 
показват, че процедурата намалява случаите на кон-
тралатерални карциноми при болни с едностранна 
мастектомия, но има незначителен ефект върху пре-
живяемостта.

Van Sprundel et al. изследват група болни с рак на гър-
дата, носители на BRCA1  и BRCA2 мутации. Те нами-
рат, 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 профилак-
тичната мастектомия е асоциирана с 47% намаляване 
на смъртността от рак на млечната жлеза. (28)

Bedrosian et al. намират по-добра 5-годишна преживя-
емост 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 ендо-
кринната 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 

профилактична мастектомия. (30)

Paralta et al. констатират удължаване на периода до ди-
семинацията при болните с профилактична мастекто-
мия. (31)

По-нови изследвания, проведени през последните го-
дини, намират положителен ефект от профилактична-
та мастектомия върху преживяемостта при високори-
скови болни.

Разбира се липсата на категорични данни за подобря-
ване на преживяемостта, не намалява значението на 
профилактичната мастектомия. Поради съществува-
щата възможност за надценяване на риска за развитие 
на контралатерален карцином, експертите от Sоciete of 
Surgical Oncology актуализираха индикациите за при-
лагане на профилактичната субкутанна мастектомия 
през 2007 година. Те посочват следните критерии за 
подбор на болните, при които субкутанната мастекто-
мия 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, подлежа-
щи 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 профилактич-
на 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 про-
филактична мастектомия е възможността за рекон-
струкция.

От изложените в литературата данни става видно, че 
субкутанната nipple sparing мастектомия вече е при-
ета 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 мами-
лата 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-напред-
нал 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 запаз-
ване на ареолата и мамилата се проведоха някои зна-
чими изследвания.
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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 ин-
фрамамарния сулкус и един – неинвазивен в мамила-
та. Авторите установяват, че туморната инфилтрация 
на мамилата зависи най-много от отстоянието на ту-
мора от ареолата. (33). Въз основа на своите резултати 
те дефинират следните критерии за запазване на арео-
ло-мамиларния комплекс:

а. тумори, разположени на разстояние над 2 см от аре-
олата;

б. без екстензивно интрадуктално разпространение;

в. чисти резекционни линии.

Growe съобщава 6.2% туморна инвазия в мамилата 
при 54 субкутанни мастектомии, при които интраопе-
ративно е извършено срочно хистологично изследва-
не на тъканите в ретроареоларния конус. Те определят 
следните противопоказания за запазване на мамилата:

а тумори с централна локализация;

в.тумори с диаметър 3.5 см и по-голям;

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 резо-
нанс при 64 болни, подлежащи на субкутанна nipple 
sparing мастектомия. (34). Целта на изследването е 
била да се изключат туморите, разположени на раз-
стояние 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, ин-
филтрация на кожата и отстояние на тумора от ма-
милата по-малка от 2 см, доказано с MRI.

Със същата цел Govindarajulu et al. от Бристол използ-
ват предоперативна биопсия с мамотом под ехограф-
ски контрол. Те откриват 7 положителни резултата 
при 36 биопсични процедури. (35)

Изследователите от Georgetown University Hospital по-
сочват, че субкутанната nipple sparing мастектомия не 
е подходяща за лечение на големи, централно разпо-
ложени 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

Screening Oncologic Criteria
Tumor size < 3 cm
Tumor > 2cm from nipple
Clinically negative  axillary node
No skin  involvement or infl ammatory Ca / Paget`s disease
*Possible preoperative MRI to exclude nipple involvement
*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 съ-
ществуват известни различия между отделните изсле-
дователи относно критериите за съхраняване на мами-
лата. (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 diff erentiated 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 infl ammatory

 Ca or Paget disease

No neoadjuvant CTH

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 опреде-
лят 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, кли-
нично 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 ядре-
но-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 пълно-
то 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 ин-
фрамамарния 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 висящи-
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те или много големите гърди се получават дълги ламба 
и тяхното хранене, както и това на мамилта е смуте-
но. 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, интраопе-
ративно трябва да се изследват хистологично ретро-
ареоларните 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 ня-
колко предимства, най-осезаемото от тях е запазването 
на мамилата с нейната форма, плътност, цвят, обем и 
чувствителност. Освен това ареолата и мамилата за-
пазват 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 субку-
танната Nipple-Sparing мастектомия съществуват ня-
кои разочарования. Първото от тях е големината на 
инцизията, второто е некрозите на кожните ламба, на 
мамилата и ареолата, третото е съществуващата опас-
ност за повторна операция, ако трайното хистологич-
но 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 при-
лага като лечебна от около 10-15 години. Честотата ѝ е 
доста ограничена поради действащата държавна поли-
тика, която не осигурява финансово имплантите за ре-
конструкция след субкутанната мастектомия. Въпреки 
това, ние сме документирали 41 субкутанни мастекто-
мии със запазване на ареоло-мамиларния комплекс, 
извършени при болни с множествени фиброаденоми, с 
интрадуктални и начални инвазивни карциноми, как-
то 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 интраопе-
ративната хистологична оценка на ретромамиларната 
резекционна линия. Болните са наблюдавани от 6 ме-
сеца до 12 години. Установени са 5 локални рецидива 
(12.1%). Единият е нов фиброаденом в подкожието на 
ламбото при болна, оперирана за множествена фиброа-
деноматоза, останалите рецидиви са при болни с инва-
зивен 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 лам-
бото е наблюдавана при една болна.Тя е лекувана с ре-
ексцизия и реконструкция с кожно-мускулно ламбо от 

m. latissimus dorsi. При по-голяма част от нашите болни 
е използван параареоларен кожен разрез с продълже-
ние в латерална посока. Той позволява най- добър до-
стъп до аксиларните лимфни възли.

Мастектомията в бъдеще – нови насоки и перспекти-
ви в хирургията на млечната жлеза

Ендоскопска и видеоендоскопска мастектомия

Онкологичните и козметичните перспективи на хи-
рургичното лечение на рака на гърдата са свързани с 
търсенето и внедряването на минимални инвазивни 
процедури, които да гарантират напълно онкологич-
ната безопасност, да подобрят телесния изглед, но и да 
минимализират оперативната травма. Следователно, 
може да се предполага, че в бъдеще ще се усъвършен-
стват и въвеждат ендоскопската и видеоендоскопската 
мастектомия. В исторически план ендоскопските мето-
ди при рака на гърдата са използвани за първи път в 
пластичната хирургия от Kompatcher през 1992 година. 
(37) Въпреки че няколко проучвания доказват прило-
жимостта и безопасността на процедурата, тя не полу-
чи широко разпространение поради добрите резултати 
от конвенционалните методи, съобщени в литература-
та.

Днес ендоскопската хирургия е широко използвана 
алтернатива на рутинната хирургия при лечението на 
различни онкологични локализации. При рака на гър-
дата този подход е въведен през последните години в 
азиатските страни. Главната причина за това е малки-
ят обем на млечните жлези на жените в тази част на 
света, което е причина за неприемливите естетични ре-
зултати от органосъхраняващите операции с явна аси-
метрия, по-висока честота на позитивни резекционни 
ръбове. В тези случаи субкутанната мастектомия с ре-
конструкция, осъществена по ендоскопски път, е опти-
малният 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 ор-
ганосъхраняващо лечение;

г. невъзможност за провеждане на следоперативна лъ-
четерапия.

Към тези случаи трябва да се прибавят и първичната 
множественост на тумора, генерализирани микрокал-
цификати, неблагоприятно съотношение между тумо-
ра 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 раз-
рез около 2.5 см в аксиларната област, който се използ-
ва 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 гър-
дата, може да се наложи допълнителен параареоларен 
кожен разрез, за да се осъществи повърхностната ди-
секция на жлезата, която отделя паренхима от надле-
жащата кожа и се отделят дуктусите в ретромамилар-
ното 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 от-
страняване на тумора, локорегионалния контрол на 
заболяването и далечната преживяемост. Понастоя-
щем доказателствата в литературата се базират на 
осем серии и едно нерандомизирано проучване, в кое-
то 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 простран-
ство. (38)

Между 1995-2007 година групата на Fokuma E. в 
Kemeda Medical Center в Япония са извършили 385 
ендоскопски мастектомии. Честотата на локалните ре-
цидиви през този период е 1.3%  от 385 болни). Големи 
следоперативни компликации при ендоскопската мас-
тектомия не са съобщени, установена е 8.5% честота 
на подкожни хематоми и хеморагии, две от които са 
излекувани без хирургична намеса. Описани са и мал-
ки поражения върху кожата от използването на бипо-
ларната ножица. (39)

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-би-
опсия на мамилата – 41% срещу 9% при тези, които са 
без биопсия. (40)

Другото усложнение, което може да се яви при рекон-
струираната гърда, е капсулната контрактура, когато 
се провежда следоперативна лъчетерапия. За да се 
избегне това усложнение, реконструкцията трябва да 
се извърши като втора операция. Двуетапната опера-
ция се препоръчва при болни с инвазивен карцином. 
Въпреки по-дългото оперативно време, ендоскоп-
ската мастектомия предлага значителни предимства 
– минимални белези, слаби болки, редки усложнения 
и отлични естетични резултати. Заради тези основ-
ни предимства тя е възприета като алтернатива на 
конвенционалната мастектомия в Япония и Север-
на 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. Разочаро-
ванието от тази техника е увеличаването на обема на 
кожните ламба, което може да доведе до грешка при 
отпрепарирането на жлезата и до нарушение на кръ-
воснабдяването.

Второ, употребата на дългата ножица на сляпо може 
да прекъсне интеркосталните перфорантни артери-
ални клонове (по-специално втория и третия клон), 
което значително ще наруши храненето на ареоло-ма-
миларния комплекс. Тези недостатъци биват елими-
нирани от видеоасистирана субкутанна мастектомия 
(VASM), която премахва необходимостта от инфил-
трация. Това е доста прецизна и по-елегантна техника 
за Nipple sparing mastectomy, тъй като осигурява ди-
ректно виждане.

Технически тя се осъществява чрез разрез в аксилар-
ната област покрай летералния ръб на m.pectoralis 
major. Най-напред се дисецира горното ламбо субку-
танно по директен визуален контрол. След това по-
лученото 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-Mini-
Shears) 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 завърш-
ване 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 ен-
доскопската мастектомия и аксиларната дисекция е 
предпочитан от редица автори (41-43). Трансаксилар-
ният достъп позволява да се извърши Nipple sparing 
mastectomy, аксиларна дисекция и реконструкция с им-
плант. Операцията започва с кожен разрез около 3 см, 
през който се извършва сентинелната биопсия с помо-
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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 подхо-
дяща 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 облекчава-
не на болката при напреднал карцином на гърдата (КГ). През 1937 г. английският хирург Sir Geoff rey 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 налич-
ното количество клоногенни клетки са необходими различни дозови нива на облъчване, които определят пости-
гането 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 забо-
ляване, 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 про-
учване 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 създа-
ване 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 мастек-
томия (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

(%)

Допълнителни негативни фактори при 
болни с нисък риск

Нисък Т1-2 N0 <10% {< 45 г., G3 или Ki67 >14, LVI +, PNI +, ER - и PR -, размер >2 см

Умерен T1-2 N1a (1÷3 метастатични л.в.) 20%÷30%

Висок T3-4 или ≥N2a (≥4 метастатични л.в.) >30%

При болните с нисък риск (Т1-2 N0), въпреки съвременните методи на лечение, се отчитат незадоволителни ре-
зултати 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 преживяе-
мост (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, паци-
ента и средата

П
ро

гн
ос

ти
чн

и 
ф

ак
то

ри

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

О
сн

ов
ни

ЕR -, Her 2+, G3; 

Брой и процент на метаст. л. в.;

Размер на тумора

(1 см/> 2 см/> 3см); Лимфноваскулар-
на инвазия +;

R1 – резекционна линия.

< 45 г.;

менопаузален статус > 60 г.

Предходно облъчване при 
мастит, сарком на гръдна-
та стена или при болест на 
Ходжкин.

До
пъ

лн
ит

ел
ни

PR, урокиназен плазминоген акти-
ватор (uPA) и неговия инхибитор 
plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-
1) са независими негативни фактори 
при > 50 г. възраст;

Заместително следме-
нопаузално хормонално 
лечение;

Н
ов

и,
 о

бе
щ

а-
ва

щ
и

Ki 67 > 14% Физическа активност;

Единични ядрени поли-
морфизми (SNPs), свърза-
ни с лекарствен метаболи-
зъм или действие

 

С нарастване на възрастта при операбилния КГ го-
дишният риск от локални и далечни рецидиви е в об-
ратна зависимост както следва: < 40 г. – 0,64%; 40-49 г. 
– 0,34%; 50-59 г. – 0,21%; ≥ 60-69 г. – 0,16% и става пре-
небрежимо нисък > 70 г. Като самостоятелен прогно-
стичен 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 заболя-
ване, 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 фак-
тори биха били в помощ на индивидуализирания под-
ход и в лъчелечението (Табл. 2.).

Колкото рискът от рецидиви е по-висок, толкова при-
носът от прилагане на лъчелечение при карцином на 
гърдата нараства. Адювантното конвенционално ця-
лостно облъчване на гърдата/± регионалните ЛВ е не-
заменим компонент от лечението след запазваща гър-
дата 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 едновремен-
но предизвиква изразен ефект в туморната микросре-

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 тра-
ен 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 хетероген-
ност и тази на туморната микросреда (ТМС). Така в 
една неоплазма присъстват различни туморни субпо-
пулации с вариации от лъчева чувствителност, което 
обяснява защо тези подвидове не се повлияват еднак-
во от конвенционални лечения, включително и йони-
зиращото, поради устойчивост на туморните стволови 
(родоначални) клетки (ТСК/CSC) към него. Йонизи-
ращото лъчение предизвиква промени в ТMС (стро-
малните 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 анти-
туморното лечение, което е причина за неефективен 
контрол от ЛЛ. Способността за самообновяване на 
ТСК с дългосрочен потенциал за репопулация ги пра-
ви различни от тези на големия туморен обем и опре-
деля способността им за рецидивиране и прогресия на 
болестта (17). Съществен въпрос в радиобиологията е 
установяване броя на оцелелите ТСК след ЛЛ – дори 
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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 по-
ведение, 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 мо-
лекулярния 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 възмож-
ности 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 моле-
кулярен подтип лъчевата чувствителност (ЛЧ/RS) и рискът за локални рецидиви е различен, като се изследва и 
индивидуалната ЛЧ във всеки от тях поотделно. (18)

Таблица 17. Молекулярен профил, лъчечувствителност, риск, вид и процент на 10 г. локални рецидиви

М
ол

ек
ул

яр
ен

 п
од

ти
п

ЛЧ/RS Ниво на риска 
за ЛР (%)

Вид ЛР Лъчетерапевтичен подход

Lu
m

in
al

 A

Висока

ЛЧ

Нисък риск – 
5%

„Истински“ в ту-
морното ложе

Стандарт: цялостно облъчване на гърда 
(ЦОГ);

Дискусия: (www.clinicaltrials.gov.) Без 
ЛЛ; Редуциране на ООД; ЧОГ, ИОЛЛ.

Lu
m

in
al

 B Умерена 
ЛЧ

Умерен –10% „Истински“;

Други квадранти;

Регионални.

Стандарт: цялостно облъчване на гърда 
(ЦОГ);

Дискусия: Бууст; РЛВ.

H
ER

2 
(+

)

Ниска

ЛЧ

Със или

без trastuzumab 
Умерен –10% 
или висок – 
21% 

„Истински“;

Регионални.

Стандарт: цялостно облъчване на гърда 
(ЦОГ);

Дискусия: Бууст; РЛВ.

Тр
ой

но
 

не
га

ти
ве

н 
(T

N
BC

)

Много 
ниска ЛЧ

Висок – 21% „Истински“;

Други квадранти;

Регионални.

Стандарт: цялостно облъчване на гърда 
(ЦОГ);

Дискусия: Бууст; РЛВ; Радиосензибили-
зация

Общо луминалният КГ проявява по-висока лъчечувствителност в сравнение с HER2 позитивния и тройно нега-
тивния 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 лъчечувстви-
телните (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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Принципи на лъчелечението на гърдата/гръдната 
стена

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 облъч-
ване и съседните им критични органи. КТ планиране 
ограничава нежеланата доза в сърцето, белите дробове 
и контралатералната гърда, като по-голяма хомоген-
ност и щадене на околните тъкани се постигат с по-
мощта на клинове и използване на модулирано по ин-
тензитет 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. Свърхдозира-
не (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 осъ-
ществява седмичнo чрез специализирани образни ме-
тоди (CBCT), като при по-сложни техники е възможно 
и по-често. Рутинната употреба не е препоръчителна 
(20, 21, 22).

Лъчелечение при запазваща гърдата операция

Съществуват достатъчно доказателствата, подкрепя-
щи ролята на адювантото лъчелечение като стандар-
тен метод след запазваща гърдата операция (ЗГО) с 
консенсусни насоки при инвазивните карциноми и 
дукталния карцином in situ. Органозапазващото ле-
чение на гърдата включва отстраняване на тумора с 
негативни резекционни линии, последвано от цялост-
но облъчване на гърдата (ЦОГ/WBRT), с цел унищо-
жаване 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 хистологич-
ни срезове през 1 см. Разпределението на туморите в 
съседство от основния е както следва: до 2-я см се из-
олират 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 съот-
ношението на инвазивни и неинвазивни карциноми е 
еднакво представено.

След квадрантектомия/лумпектомия цялостното об-
лъчване на гърдата намалява скоростта (годишния 
риск) за поява на локални рецидиви и с около 1/6 ра-
ково свързаната смъртност, подкрепено от метаанализ 
на EBCTCG 2011 г. (24) в 17 рандомизирани проучва-
ния. При ЗГО лъчелечението редуцира 10-год. риск от 
рецидиви от 35% на 19%, което рефлектира в намаля-
ване на 15-год. раковосвързана смъртност от 25% на 
21%. Абсолютните ползи от лъчелечение варират зна-

чително и не могат да бъдат прогнозирани при взема-
не на решения за лечение.

Обеми, дози, схеми на облъчване на гърдата

Стандартно, като жлезист орган, клиничният мише-
нен обем след ЗГО включва целия паренхим на жлеза-
та. Свръхдозиране за туморното ложе и облъчване на 
регионалните лимфни възли се прилагат в зависимост 
от характеристиките на тумора и пациента. Назнача-
ват се дози за цялата гърда в рамките на 45-50,4 Gy/1,8-
2 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 кон-
трол 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 услож-
нения в гърдата при хипофракционирания режим в 
START. Независимо от това се наблюдава въздържа-
ние 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 радиоби-
ологични доказателства за очакван по-висок локален 
контрол при хипофракционираното ЛЛ, приканват 
към проспективни проучвания, сравняващи двата ре-
жима. Краткият курс на облъчване (40-42,5 Gy в 15-16 
фр.) е предпочитан при липса на показания за облъч-
ване на надключието и при дясна гърда.

Свръхдозиране в туморното ложе (бууст) при запаз-
ваща гърдата операция. Последователен бууст в ту-
морното 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 предим-
ство 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, по-
зитивна 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. Прила-
гането на бууст при инвазивен рак на гърдата за всич-
ки 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 тех-
ника за облъчване при болни след ЗГО, при която се 
повишава дозата в областта на туморното ложе едно-
временно с конвенционалното ЦОГ (Фиг. 1.). Цели се 
подобряване на локалния контрол без значимо пови-
шаване на страничните лъчеви ефекти поради относи-
телно ниското α/β (4 Gy) отношение на КГ и скъсяване 
на лечебното време от 7 на 5 седмици.

Фиг. 15. Последователен или интегриран (едновре-
менен) 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 токсич-
ността 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, сре-
щана по-често при болни, провели химиотерапия, при 
по-голям туморен обем, размер на гърдата и независи-
мо от другите фактори се отчита в 6.7% при младите 
болни.

Лъчелечение при дуктален карцином in situ (Tis, N0, 
M0) – О стадий. Редица проспективни рандомизира-
ни проучвания на „чист“ DCIS показаха, че добавя-
нето на ЦОГ след квадрантектомия осигурява с около 
50% намаляване на локалните рецидиви (ЛР) в гърда-
та, в сравнение само с ексцизия (р <.001) при сходна 
обща преживяемост (ОП) и смъртност. Дългосрочно 
15-год. проследяване в най-представителни проучва-
ния на NSABP B-17, 2011 г. (37), на ЕОRTC 10853, 2006 
г. (38), на Обединеното кралство, 2011 г. (39) и швед-
ското 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) при-
лагането на ЛЛ за цялата гърда води до статистически 

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 козме-
тични резултати и избягване на повторна ексцизия 
или мастектомия и намаляване на разходите за лече-
ние. При позитивна или недостатъчна резекционна 
линия се обсъжда реоперация. (42).

Свръхдозиране в туморното ложе при DCIS. Реали-
зирането на средна доза от 14 Gy при DCIS повишава 
локалния контрол с нарастване във времето, сравне-
но 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%). Незави-
симо 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 резек-
ционна 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 ми-
налото 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 препо-
ръчва индивидуализиран подход, базиран на характе-
ристиката на пациента и други фактори.

Лъчелечение след квадрантектомия при възрастни па-
циенти. Облъчването на цялата гърда след квадран-
тектомия не винаги е необходимо при високо селекти-
рана 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 квадран-
тектомия с и без последващо ЦОГ и в двете групи, с 
приложение на тамоксифен за период от 5 г., локоре-
гионалните рецидивите на 12 г. са съответно 1% и 4%, 
без разлики в общата преживяемост. При изразена ко-
морбидност и очаквана кратка биологична преживяе-
мост 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 хи-
пофракционирано частично облъчване на туморното 
ложе.

Облъчване на регионалните лимфни възли след за-
пазваща гърдата операция или мастектомия

Профилактичното облъчване на РЛВ в няколко рандо-
мизирани проучвания и метаанализи посочиха за зна-
чително повлияване на общата преживяемост при N+ 
и някои N0 болни, като индикациите нарастват с реду-
циране обема на аксиларната дисекция при сентинелна 
биопсия (45, 46). Обобщаване на резултатите от проуч-
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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 надклю-
чието (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 показа-
ха 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 грани-
ци между 16% и 65% (48, 49). Това налага изследване на 
ПЛВ с туморотропна сцинтиграфия за ЛВ при медиал-
на/централна локализация на тумора и позитивна ак-
сила, 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 прежи-
вяемост. 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 на-
малява 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 ком-
бинират 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) разглеж-
да ползата от ЛЛ на РЛВ при мастектомия с негативни 

АЛВ и наличие на няколко високорискови предиктив-
ни фактори, като близки резекционни линии ≤ 2 мм, 
тумори ≥ 2 см, пременопаузен статус и лимфоваску-
ларна инвазия. Така 10-год. риск от ЛРР при отсъст-
вие 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 следо-
перативно 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 доба-
вянето на ЛЛ за РЛВ е с неизяснен докрай принос.

При ≥ 4 метастатични аксиларни възли се препоръч-
ва ЛЛ за областите на инфраклавикуларните и суп-
раклавикуларни 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 медиал-
на и централна локализация и всяка част от аксилар-
ното ложе в риск.

При негативни за метастази аксиларни възли се об-
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лъчва обема за инфраклавикуларната и супраклави-
куларна област и парастерналните лимфни възли при 
медиална и централна локализация и размер на тумо-
ра > 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 суп-
раклавикуларните, инфраклавикуларни и аксилар-
ните 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 предпис-
ват 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 ло-
кални 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 сте-
пен далечното метастазиране при високорискови бо-
лни с ≥ 4 (N+), подкрепено от субгрупов анализ и за бо-
лните 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 ре-
цидиви 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 рециди-
ви намаляват с 12% при болни с 1 до 3 позитивни АЛВ 
и с 14% при тези с ≥ 4. При продължително проследя-
ване 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 20-
год. 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 локорегио-
нални рецидиви при 7.1% от тях.

Важността на решението за предписване на следопе-
ративно лъчелечение след мастектомия се определя 
от постигането на контрол върху заболяването при 
едва 1/3 от случаите с локорегионални рецидиви. Пол-
зата от облъчване на гръдната стена и регионалните 
лимфни възли при пре- и постменопаузални болни 
след мастектомия и аксиларна дисекция (АД), по от-
ношение 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).

При негативни аксиларни лимфни възли (АЛВ) и тумо-
ри ≤ 3-5 cм и близки резекционни линии ≤ 1 мм, след 
М+АД се провежда облъчване за гръдната стена, до-
като при тумори ≤ 3-5 см, чисти резекционни линии 
и прецизна преценка за липса на допълнителни нега-
тивни 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 по-
вишен риск.

Следоперативното лъчелечение е с доказана ефектив-
ност при селектирани болни с локално авансирал 
карцином в III-IV ст. с надключични ЛВ и добър от-
говор от НХТ и мастектомия (59, 60).

Планиране на лъчелечението след мастектомия. Кли-
ничният 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 хи-
рургичната процедура. Прилагат се различни техники 
с използване на фотони и/или електрони. Планиране-
то 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 адекват-
на 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 бра-
хитерапия до обща доза приблизително 60 Gy.

Границите на клиничния мишенен обем (КМО/CTV) 
за гръдната стена, цикатрикса и дренажните зони (ко-
гато е възможно) се определят в краниокаудална по-
сока, 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 включ-
ването му в обема, с изключение при инфилтриране 
на мускула или кожата на гръдната стена. При анга-
жиране на ребра контурът минава по дорзалния край 
на ребрата. В обема за облъчване се включва и оста-
тъчния 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 лъчете-
рапевтични центрове при ранния рак на гърдата 
най-често се определя гръдната стена и надключични-
те лимфни възли в един обем с инфраклавикуларните 
и ІІІ-то ниво аксила (при стандарт за аксиларна дисек-
ция 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 непосред-
ственa реконструкция на гърдата. Лъчелечението е в 
обем на конвенционално цялостно облъчване, съо-
бразено с хирургичните процедури.
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 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 ретропек-
торално (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 хими-
отерапия, 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 ри-
скови 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 от-
рицателно 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 резулта-
ти 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 дефинитив-
но 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 предо-
перативно 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 поставя-
нето 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 перси-
стиращи туморни клетки в ложето чрез реализиране на висока еднократна доза и редуциране на късната токсич-
ност, 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-
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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 ин-
траоперативна 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.

Лъчелечение при локален или регионален рецидив

Независимо от напредъка на съвременното комплекс-
но лечение 1/3 от болните с КГ рецидивират в облас-
тта на гръдната стена/гърдата и регионалния лимфен 
басейн, като 75% от тях метастазират. Болните с ме-
тастази преживяват средно 3 години и само 2% от тях 
10 години, като разграничаването на болните с благо-
приятна 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 ре-
цидива, времето на поява, биологията на тумора, въз-
растта на болните, вида и периода от проведеното ле-
чение 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 сек-
торална ексцизия на рецидива и брахитерапия или ин-
траоперативно облъчване при благоприятна биология 
на тумора и отстояние на рецидива от кожата на гър-
дата 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 пови-
шаване 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 метас-
тазиране. Но има и пациенти само с локални рециди-
ви, които са подходящи за хирургично лечение и/или с 
ЛЛ биха могли да бъдат излекувани дефинитивно. Бо-
лни с ЛРР, с > 3-год. свободен интервал и размер < 3см 
без изява на супраклавикуларни метастази, са с по-ви-
сок шанс за излекуване. Достига се пълен локален кон-
трол 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-

зия и повторно следоперативно облъчване, съобразе-
но с дозите и времето от предходното облъчване. При 
невъзможна ексцизия дефинитивно повторно перку-
танно 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.

В пет проспективни проучвания при 12-год. просле-
дяване 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 реги-
онални 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 кли-
ничното решение при тези болни.

Органозапазващо лечение при рецидиви

В последните години с по-добрите възможности за 
разграничаване на ранни локални рецидиви с благо-
приятна прогноза, както и усъвършенстване на лъче-
терапевтичните техники, нарасна интереса към пов-
торно органозапазващо лечение. При размер на реци-
дива до 3 см, отстоящ от кожата на поне 1 см, без данни 
за далечно метастазиране, се прилага отново ЗГО с ре-
зекционна линия ≥ 1см и поставяне на рентгенопози-
тивни маркери в дъното и четири в края на туморното 
ложе. Прилага се стандартно цялостно облъчване на 
гърдата, но най-често в проучвания с различни техни-
ки за частично облъчване на гърдата (ЧОГ) чрез ин-
терстициална брахитерапия, перкутанно и интраопе-
ративно лъчелечение (75).

Интерстициалната брахитерапия е най-използвана-
та техника за облъчване на туморното ложе на реци-
дива, 2 седмици след локалната ексцизия се използва 
темплейт, съответстващ по размер на цикатрикса и 
оперативната кухина с осигурителна зона от 3 см. Иг-
лите 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 
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облъчване ≥ 48 месеца. Планираният мишенен обем 
включва туморното ложе и целия цикатрикс с осигу-
рителна 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 апликато-
ри, 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 гър-
дата Walstra C., et al. 2019 г. (79) съобщават за прило-
жена квадрантектомия в 5 от тях, за квадрантектомия 
± повторно ЛЛ и/или мастектомия в 10 и в 18 проуч-
вания 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 резулта-
тите 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 не-
приемлив 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 ле-
чение при рецидив в гърдата, като интерстициалната 
БТ е най-използваната техника, осигуряваща при 88% 
от болните свободна от последващ рецидив преживяе-
мост 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 алтер-
натива на спасителната мастектомия.

Облъчване при рецидив след първоначална мастек-
томия. При болни след мастектомия, без последващо 
облъчване и рецидив на гръдната стена, се препоръч-
ва 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 профилак-
тично облъчване на регионалния лимфен басейн. Zhao 
X., et al., 2021 г. (81), докладват при болни след мас-
тектомия с ранни, до ≤ 4-год. рецидиви в областта на 
гръдната стена, за значим принос на регионалното об-
лъчване към свободната от рецидиви и обща прежи-
вяемост, сравнени с облъчване само на гръдната стена.

Повторното ЛЛ след мастектомия се свързва с ви-
сока токсичност и се приема за рисково. Стандартно 
при техническа възможност се извършва ексцизия на 
рецидива и повторно облъчване по радикална или па-
лиативна програма. При надвишаване на сумарната 
доза над 100 Gy се наблюдава кожна некроза, увреж-
дане 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 институциона-
лен 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 меж-
ду курсовете, облъчваният обем и размерът на припо-
криване на старите с нови полета при повторното ЛЛ 
се свързват с по-изразена токсичност, като протонната 
терапия предлага дозиметрично предимство, но ран-
ните 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%. Ре-
зултатите на проучването са в подкрепа на ефектив-
ността 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 последо-
вателно приложение на ХТ се установява при едва 1,3% 
от болните (84). При съвременно триизмерно лечебно 
планиране според Pierce L. 2005 г. (85) късни уврежда-
ния 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 необлъ-
чените 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 ка-
мера и не се отчита разлика в общата смъртност по-
ради 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 (лимф-
на 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 бра-
хиалния сплит след облъчване на надключието е рядко 
клинично събитие при КГ. В проучване, използващо 
съвременно ЛЛ при 449 пациенти с две схеми на фрак-
циониране на 5,5 г., е оценена степента на увреждане 
на брахиалния плексус и разграничено от рецидив 
чрез КТ за областта на надключието (90). При реали-
зиране на 54 Gy в 30 фр. е наблюдавано симптоматич-
но увреждане на брахиалния плексус при 1.0% от бо-
лните, 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 възмож-
но 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 ста-
тистически значимо, в сравнение с 5- и 10-год. наблю-
дение. 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 прог-
ностичните 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 про-
зрачността 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 кон-
сенсус. (2, 3)

Дефинициите и класификацията на рецидиви при изследвания за РГ според Maastricht Delphi консенсуса са об-
общени в таблицата.

Таблица 1. Обобщение на Maastricht Delphi консенсус за дефиниции и класифициране на рецидиви при рак на 
гърдата (3)

Термин Дефиниция

Локален рецидив

(след мастектомия или
органосъхраняваща операция на 
гърда)

• 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 ле-
зия на гърдата, а също и какъвто и да е рак на гърдата, обхващащ гръд-
ната кост

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, инфраклавику-
ларен, 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, инфрак-
лавикулярни, 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 препоръчи-
телно, 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 изслед-
вания, 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 кръво-
носни и лимфни съдове, мултифокалност, състояние 
на аксиларни лимфни възли, G3, висок Ki-67-индекс, 
негативен ER и възраст под 40 години. Провеждане-
то на интра- и следоперативна лъчетерапия, а също 
и неоадювантна химиотерапия, дава шанс за намаля-
ване на риска от локален рецидив и постигане на ло-
кален контрол в 90%. (1, 4, 5) Освен всичко изброено, 
рискът от локален рецидив се различава съществено 
и по подтип. При 10-годишно проследяване се отчи-
тат 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 опре-
деляне на подход и поведение с цел превенция от раз-
витие на рецидив. Според последните препоръки за 
прогнозиране на риск от рецидив в рамките на 10 го-
дини, 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 ста-
тус или проведено лечение. (10)

Отчитайки всички рискови фактори и характеристика 
на туморите, лечението на локалните рецидиви изис-
ква правилен подбор на терапевтично поведение – хи-
рургично, лъче- и химиотерапевтично, като предвари-
телно се вземе предвид проведеното при първичния 
тумор лечение.

Хирургично лечение при локален и регионален ре-
цидив

Правилният подбор на хирургичен подход при лече-
ние на РГ е ключов момент за предотвратяване или 
поне значително намаляване на локалните рецидиви. 
Това е особено важно при органосъхраняващите опе-
рации, за които е от значение отчитането на разстоя-
нието на инвазивния рак и/или DCIS от резекционни-
те 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 задъл-
жително да бъде радикално (1):

• след органосъхраняваща операция трябва да се из-
върши мастектомия при R0 резекция;

• след мастектомия без последващо лъчелечение – ра-
дикална ексцизия на рецидива и локално лъчетерапия;

• след мастектомия със следоперативно ЛЛ – макси-
мална 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 инфраклавикула-
рен, супраклавикуларен, парастернален регионален 
рецидив се препоръчва системна лекарствена терапия, 
като избор на лечение.
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ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 

Системното лекарствено лечение на рака на гърда-
та включва химиотерапия и/или ендокринна тера-
пия при болни с хормон-рецепторпозитивни тумори 
(ЕR+ и/или PgR+) и прицелно (таргетно) лечение при 
индицирани болни с уточнени биомаркери и в съот-
ветствие със стадия на заболяването. Лекарственото 
лечение се прилага като адювантно при радикално 
оперирани болни с ранен карцином. Адювантна тера-
пия се провежда според критериите на последния St. 
Gallen консенсус.

Адювантна химиотерапия

Първа стъпка в лечението на РМЖ е правилното оп-
ределяне на риска от поява на рецидив и далечни ме-
тастази и назначаването на адекватна следоператив-
на терапия въз основа на познатите прогностични и 
предиктивни маркери. За по- прецизно типизиране на 
рисковите групи може да се проведе и генетично из-
следване, което да улесни избора на вида адювантна 
терапия.

Най- често прилаганите в адювантен план цитостати-
ци са  антрациклиновите противотуморни антибио-
тици и таксаните. Метаанализ от 2005 г. демонстрира 
резултатите от 15 годишно проследяване на пациенти 
от 194 рандомизирани адювантни проучвания с хи-
мио- или хормонотерапия. Основните комбинации от 
цитостатици, прилагани в клиничните изпитвания, са 
FEC, CMF, FAC. EBCTG- метаанализът доказва, че ан-
трациклините намаляват риска от рецидив или смърт, 
както при болни с позитивни аксиларни лимфни въ-
зли, така и при N0. Антрациклин- съдържащата хими-
отерапия показва превъзходство пред CMF комбина-
цията, като редуцира риска от рецидив и смърт с 10 %.

Добавянето на таксани към адювантното лечение ре-
дуцира риска от рецидив и смърт с още 17 % . Метаана-
лиз 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 паци-
енти 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 до-
бавянето на 5-FU към антрациклин-съдържащата хи-
миотерапия не води до увеличаване на свободната от 
прогресия преживяемост, но увеличава токсичността 
от прилаганото лечение. Също така в последните го-
дини 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.

Неоадювантна химиотерапия

На предоперативна химиотерапия подлежат случаите 
на локално авансирал РМЖ. Те включват IIIA-C ста-
дий , като единствено IIIA стадий с негативни аксилар-
ни лимфни възли се смята за операбилен. Основната 
цел на неоадювантната химиотерапия е намаляване 
на туморния обем и провеждането на последваща ор-
гансъхраняваща оперативна интервенция. Избора на 
терапветичен режим се определя от хистологичния ва-
риант, експресията на хормонални рецептори, HER2- 
статуса, Ki67 .

Стандарт в лечението на локално авансиралия РМЖ е 
антрациклиновата неоадювантна химиотерапия. Най- 
често 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 опера-
билност.

Проучването TAX- 301 демонстрира предимствата от 
добавяне на таксани в неоадювантен план. При паци-
ентите, лекувани с таксани, се наблюдават пълни па-
тологични ремисии в 34% , в сравнение с 16% на тези, 
получили само антрациклинов режим.

В клиничното изпитване GeparTrio, което предста-
влява фаза III рандомизирано проучване, са включе-
ни 2090 пациенти, получили 2 курса от комбинацията 
Doxorubicin+ Cyclophosphamide+ Docetaxel. Тези от 
пациентите, при които се наблюдава клиничен отго-
вор, са рандомизирани в 2 рамена, получили съответ-
но  още 4 или 6 курса. Процентът на пълен патологи-
чен 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 неоадю-
вантна ХТ да бъде от 4 до 6.

Неоадювантната хормонална терапия е приемлива оп-
ция при пациенти с хормонално чувствителен РМЖ, 
като предпоставки за прилагането ѝ се смятат възрас-
тта на пациента, придружаващите заболявания и дру-
ги противопоказания за провеждане на ХТ.

Към локално авансиралия РМЖ спада и карцинома-
тозният мастит. Лечението при пациенти с такъв тип 
карцином е комплексно. Комбинираната химиотера-
пия 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 забо-
ляване с неблагоприятна прогноза. Около 10% от слу-
чаите на пациенти с РМЖ се диагностицират в този 
стадий. Средната обща преживяемост е от 18-24 ме-
сеца, като успеха на провежданото лечение зависи от 
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рисковата група, в която се намира пациента. Основ-
ните цели при лечението на тези болни е намаляване 
на симптоматиката, свързана със заболяването, подо-
бряване на качеството на живот и увеличаване на сво-
бодната от прогресия преживяемост.

Химиотерапия се прилага при хормон-негативни 
пациенти или при тези, които са прогресирали на 
фона на хормонотерапия за метастазирало заболя-
ване. Пациентите, които не са получавали антраци-
клин-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 кар-
диотоксичност. Ето защо много често прибягваме до 
приложение на Липозомален Доксорубицин. Прове-
дени са повече от 20 клинични изпитвания, които до-
казват ефективността на препарата като монотерапия 
и в комбинация с други агенти като Циклофосфамид, 
Паклитаксел, Доцетаксел, Винорелбин. В клиничните 
проучвания с Липозомален Доксорубицин е наблю-
даван обективен отговор от 27% до 83% и медиана на 
общата преживяемост от 7- 20 месеца.

Метастазиралият РМЖ, който е резистентен към ан-
трациклини, се свързва с особено лоша прогноза, като 
5 годишната преживяемост е само 15% . Добавянето на 
таксани в лечението на този тип РМЖ води до реми-
сии в 6-30% от случаите, лекувани с Паклитаксел и 29-
48%  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. Най- 
често използвания химиотерапевтик като втора линия 
ХТ е Паклитаксел. Множество клинични изпитвания с 
различен дозов режим показват средна степен на обек-
тивен 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 прежи-
вяемост ( 24 месеца спрямо 16 месеца ) .

Специфичните за таксаните НЛР изискват приложе-
нието 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- свър-
зани наночастици, натоварени с таксол. Фаза III ран-
домизирано проучване на прациенти с метастати-
чен 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 по- 
малък процент на НЛР степен 3-4 в сравнение с обик-
новения paclitaxel.

Платина- базираните комбинации също имат доказан 
ефект при лечение на мРМЖ. Цисплатин и Карбопла-
тин, в комбинация с таксани и винорелбин, достигат 
степен на отговор от около 60% . Цисплатин/карбо-
платин- базираните режими в комбинация с 5FU и 
epirubicin/paclitaxel/vinorelbine достигат степен на от-
говор от 60 до 80% , но са трудни за приложение пора-
ди силната токсичност на схемите. При претретирани 
пациенти ефекта от платиновите режими спада до под 
10% , което изисква изтеглянето им на по- предни ли-
нии.

Три фаза III проучвания имат за цел да оценят ефек-
та на eribulin при локално авансирал или метастати-
чен РМЖ. Включените в изпитванията пациенти са 
претретирани, като изискването е било да са прогре-
сирали след приложение на антрациклини и таксани. 
Проучването EMBRACE има за първична крайна цел 
да оцени средната общата преживяемост на пациен-
тите, 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 комби-
нирането му с docetaxel, като средната преживяемост 
нараства до 13.7 месеца в сравнения с приложението 
само на docetaxel. Capecitabine е подходящ и за прило-
жение като монотерапия, тъй като може да бъде при-
еман 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 про-
учване  на bevacizumab при мРМЖ ECOG E2100 пред-
ставлява фаза III рандомизирано изпитване , което 
изследва комбинацията paclitaxel+ bevacizumab като 
първа линия на терапия. Комбинацията води до уд-
вояване 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, от-
колкото 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 същи-
те принципи, както при жените. Химиотерапевтични-
те 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 инхибито-
ри, 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), тран-
скрипционен фактор, който се активира при свърз-
ване 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 експре-
сирана при РМЖ, която и е основният таргет на ЕТ, и 
ERβ, с най-вероятно обратния ефект на ERα, като ин-
хибира естроген-зависимата клетъчна пролиферация. 

Експресията на ER и PR е предиктивна за това кои па-
циенти биха имали полза от приложението на ЕТ. В де-
финицията 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-неблагопри-
ятна прогноза в сравнениие с  ER позитивните с екс-
пресия > 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 възмож-
ности при ER+ (позитивните) тумори на млечната 
жлеза. В метастатичен стадий ЕТ е терапията на първи 
избор, с изключение на случаите на незабавно живо-
тозастрашаващо заболяване, т.нар. висцерална криза. 

Основно предизвикателство в терапията на ER+ тумо-
ри на млечната жлеза е преодоляването на ендокрин-
ната резистентност. 

Видове резистентност към ЕТ:

1. Първична – релапс в рамките на 2 години от адю-
вантната 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 адю-
вантна ЕТ и по време или в рамките на първата година 
от приключване на адювантната ЕТ. При авансирало 
или метастазирало заболяване вторична резистент-
ност се наблюдава при прогресия на заболяването след 
поне 6 месеца ЕТ.

Механизмите на ендокринна резистентност включват 
аберации на ER/PgR сигналния път (дисрегулация на 
ER експресия, ко-активатори и ко-репресори), геном-
ни и епигенетични промени на ERS1, експресия на 
променени ER изоформи, пост-транслационна моди-
фикация, увеличен сигнал към рецепторни тирозин 
кинази, променена регулация на клетъчния цикъл). 
Освен това генетични и/или епигенетични дисрегула-
ции е възможно да засегнат усвояването, метаболизма 
и клетъчния отговор към ЕТ. Тъй като ефективност-
та на ЕТ разчита на зависимостта на раковите клетки 
към ER активация за пролиферация и диференциа-
ция, загубата на ER е една от основните причини за de 
novo резистентност към ЕТ. Няколко изпитвания до-
казват, че рецепторната експресия може да се промени 
по време на прогресията на заболяването, с конверсия 
от ER-позитивно към ER-негатовно заболяване в бли-
зо 10–20% от случаите. Поради това ER статус трябва 
да бъде повторно оценен при всяка възможност с на-
личие 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 проучва-
ния 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 ту-
морни клетъчни клонове, както и да ръководят бъде-
щите лечебни стратегии.   

Най-чести общи нежелани лекарствени реакции на ЕТ:

Зависят основно от типа медикамент, който се прила-
га, 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 пол-
за:риск.

Чести НЛР на всички ЕТ са: горещи вълни, нощно из-
потяване, вагинална сухота.

Основни групи медикаменти:

1. Ароматазни инхибитори (АИ): медикаменти, кои-
то инхибират ензима ароматаза, който конвертира 
циркулиращите андрогени в естрогени (процес 
осъществяван в яйчниците и в други тъкани), кое-
то води до редукция на нивата на естроген. Поради 
това АИ се прилагат основно при жени в менопау-
за, тъй като яйчниците при пременопаузалните па-
циентки продуцират количества ароматаза, която е 
невъзможно да бъде ефективно инхибирана. АИ се 
използват строго само при постменопаузален ста-
тус 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 



553

за постигане на постменопаузални нива на естра-
диол 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 стерои-
ден необратим АИ.  НЛР: риск от инфаркт, ангина 
пекторис, сърдечна недостатъчност, хиперхолесте-
ролемия, загуба на костна плътност (препоръчва 
се измерване на базово ниво преди начало на те-
рапията с АИ и динамично проследяване), ставни 
болки, промени в настроението, депресия.

2. Медикаменти, блокиращи ефекта  на естрогена, 
като по този начин възпрепятстват способнос-
тта 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 възпре-
пятстват естрогена да се свърже към своя рецеп-
тор), но също така могат да имитират ефектите на 
естрогена, в зависимост от това къде са експреси-
рани рецепторите в тялото. Напр. tamoxifen блоки-
ра ефектите на естрогена в тъканите на млечните 
жлези, но действа като естроген за матката и кос-
тите. SERMs  са ефективни както при пременопа-
узални пациентки, така и при такива в менопауза.
НЛР: повишен риск за образуване на тромби, осо-
бено за белите дробеве и краката; инсулт; ката-
ракти; 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 на-
строението, депресия, загуба на либидо. При мъже 
може да се наблюдават: главоболие, гадене, повръ-
щане, кожен обрив, импотентност, загуба на ли-
бидо. 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 естро-
генния 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 допъл-
нение, 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); сла-
бост, отпадналост; болки в ставите и в мускулите 
и костите; горещи вълни; кожен обрив; алергични 
реакции (реакции на свръхчувствителност), вклю-
чително подуване на лицето, устните, езика и/или 
гърлото; повишен риск за образуване на тромби; 
хепатит.

3. Таргетни агенти (mTOR, CDK4/6-, PI3K-инхиби-
тори) – 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 (cyclin-
dependent kinase)  4/6 инхибиторите (CDK4/6i) 
трансформира парадигмата на терапията на по-
ложителен за хормонален рецептор (HR+), отри-
цателен за рецептор 2 на човешкия епидермален 
растежен фактор (HER2-) метастатичен рак на 
млечната жлеза (мРМЖ). Регистрирани и одобре-
ни от FDA (US Food and Drug Administration) и 
ЕМА (European Medicines Agency) са три CDK4/6i 
до момента, а именно palbociclib (Ibrance, Pfi zer, 
New York, USA), ribociclib (Kisquali, Novartis, Basel, 
Switzerland) и abemaciclib (Verzenio/ Verzenios, Eli 
Lilly, Indianapolis, USA), които демонстрират мно-
го сходна клинична ефективност, оценена в про-
учванията PALOMA (palbociclib), MONALEESA 
(ribociclib) and MONARCH (abemaciclib) при 
мРМЖ. От тях по структура най-силно се разли-
чава abemaciclib, който на този етап е единственият 
с данни от клинични изпитвания за самостоятел-
на активност, с ниска степен миелосупресия, поз-
воляваща продължителното му дозиране. CDK4/6 
инхибиторите предотвратяват фосфорилирането 
на ретинобластом протеина (Rb), блокирайки про-
гресията на клетъчния цикъл от фаза G1 до фаза S 
на клетъчното делене, което води до подтискане на 
туморния растеж. Alpelisib е α-специфичен инхи-
битор на фосфатидилинозитол-3-киназата (PI3Kα) 
от клас I. Мутации с придобиване на функция 
(gain-of-function) в гена, кодиращ каталитична-
та α-субединица на PI3K (PIK3CA), предизвикват 
активиране на PI3Kα и AKT сигнализацията, кле-
тъчна 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 при-
ложи 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 толери-
рат ХТ или когато е необходимо да се отложи опера-
цията, 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 мул-
тидисциплинарна среща.

2. Адювантна терапия:

• Терапия с анти-естроген като tamoxifen (за пре- и 
постменопаузални пациентки) или с АИ (напр. 
anastrozole, exemestane, или letrozole): Рандоми-
зирани 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 продължител-
ност на терапията повече от 5 години с АИ няма 
да доведе до значима разлика за пациентите с ни-
сък риск, но тези с висок риск и повече позитив-
ни 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. Ос-
новната полза е била по отношение на намаляване 
на риска от заболяване в другата гърда. 

• При пременопаузални пацинентки съществуват 
следните възможни опции за провеждане на адю-
вантна ЕТ:

• Tamoxifen в продължение на 5 години.

• При високорискови пациентки (напр. такива, на-
ложили 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, пациент-
ките 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 пост-
менопаузални – трябва да им се предложи продъл-
жаване 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 продължи-
телност 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 2005-
001212-44, 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 забо-
ляване 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 хисто-
логия, напр. тубуларен и колоиден (желатинозен) 
инвазивен РМЖ, който е  ER+ и/или PR+ препоръ-
ката 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 

≤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 терапевтична-
та стратегия се определя така:

• при наличие на висцерална криза (наблюдава се 
при близо 10-15%) се прилага първоначално хими-
отерапия, 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 месе-
ца 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 ли-
ния. 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 непосредстве-
но 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 хипер-
гликемия),  обрив (с възможно профилактично при-
ложение 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 те-
рапията, като ЕТ не бива да се пропуска (има данни 
за неблагоприятен резултат при де-ескалиране на те-
рапията при тези пациенти, напр. при по-кратка про-
дължителност на ЕТ). При HR+/HER2+ авансирал 
РМЖ могат да получават ЕТ плюс trastuzumab с или 
без pertuzumab.
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Lapatinib (Tykerb) е одобрен за употреба в комбина-
ция 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 ле-
чение на напреднал карцином, който да е подходящ за 
всички пациенти.

Отворени остават въпросите за оптималната терапев-
тична последователност, както и за правилното лече-
ние 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 неоадю-
вантен 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 проуч-
ване (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 показ-
ват запазваща се полза в PFS, без значение от endocrine 
backbone, менопаузален статус, клинични / патологич-
ни 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 про-
гресия 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 въз-
можност за таргетиране след одобрението на alpelisib 
+ fulvestrant от FDA. 

Exemestane/everolimus и ХТ изглежда също са ефек-
тивни след прогресия на CDK4/6i, въпреки че исто-
рическите данни са за полза сред CDK4/6i наивни па-
циенти. Оптимална е употребата на selective estrogen 
downregulators (SERDs) след АИ, щом пациентите при-
добият ESR1 мутация. 

В бъдеще туморна биопсия с генетично секвениране и 
повторен биомаркерен анализ при CDK4/6i, ЕТ- рез-
истентни  пациенти,  ще е необходима за определяне 
на последващите терапевтични стратегии. Същест-
вуват активни клинични изпитвания на CDK4/6i в 

комбинация с ЕТ (everolimus + exemestane) след про-
гресия на друг CDK4/6i, отчитайки риска от кръстоса-
на резистентност. До този момент няма препоръка да 
се продължи терапията със същия или друг CDK4/6i 
след прогресия на заболяването. Обещаващи нови ме-
дикаменти 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 обяс-
нява 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-вероят-
но ще извлекат същата по степен полза от лекарсвото, 
дори и на по-ниската доза поради необходимост от ре-
дукция.

• Неутропения

За разлика от наблюдаваната неутропения при ХТ, 
CDK4/6i–свързаната неутропения е бързо обрати-
ма. Супресията на костния мозък индуцирана от 
CDK4/6i е в резултат на обратим арест на клетъчния 
цикъл чрез намаляване пролиферацията на хемопое-
тичните стволови клетки. Последната се възстановя-
ва 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 клетъч-
на смърт (необратим процес чрез увреждане на ДНК). 
Освен това CDK4/6i–свързаната неутропения се ха-
рактеризира и с липсата на панцитопения, по-ниска 
степен на инфекции и не се налага приложение на 
GCSF (granulocyte-colony stimulating factor), за разли-
ка от ХТ-индуцираната неутропения. CDK4/6i–свър-
заната 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 рам-
ките 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 паци-
ентите на abemaciclib).  Освен това честотата на тази 
неутропения намалява с всеки изминат цикъл, пред-
полагайки, 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 до-
зата при пациенти, развиващи Степен 3 или 4 неутро-
пения. Много по-ниската честота на наблюдавана неу-
тропения при abemaciclib позволява приложението му 
в непрекъснат прием без нуждата от терапевтична па-
уза 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 интер-
вали (3 weeks on/ 1 week off ).

• Диария

Стомашно-чревните CDK4/6i-свързани нежелани ре-
акции 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 час-
тично 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). Диа-
рията трябва да се третира още в началото с хидрата-
ция 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 лопе-
рамид и/или коригиране на дозата и сигнификантно 
намалява диарията степен 3 / 4 след цикъл 4 и 5. В про-
учването 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 рам-
ките на първата седмица от началото на терапията и е 
довела до редукция на дозата при 21% от пациентите.  

Гаденето и повръщането се таргетират при необхо-
димост 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 летал-
ни ритъмно-проводни нарушения. Удължаването на 
QTc може да бъде разграничено в 3 клиничнo значими 
категории. За мъже, съответните стойностите са: при 

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 съот-
ветните фармакокинетични данни при 77 пациенти с 
авансирал рак на гърдата. Palbociclib също не удължа-
ва 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 ин-
тервала >60 msec спрямо изходното ниво при 14/87 
(16,1%) от пациентите, получаващи ribociclib плюс 
тамоксифен, и при 18/245 (7,3%) от пациентите, полу-
чаващи ribociclib плюс нестероиден АИ (НСАИ). Не 
се препоръчва ribociclib да се използва в комбинация 
с tamoxifen, тъй като последният се приема за меди-
камент, 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 увели-
чаване на ALT и AST степен 3/4 се наблюдава съответ-
но в 9.3% and 5.7%. По данни от  MONARCH-3, уве-
личаванe 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 коре-
кция на дозата. 

• Влияние върху нивото на креатинин

Abemaciclib води до повишение на серумния креа-
тинин при 98,3% от пациентите (въз основа на лабо-
раторните данни), като при 1,9% степен 3 или 4. При 
пациентите, получаващи АИ или fulvestrant като мо-
нотерапия, 78,4% съобщават повишение на серумния 
креатинин (всички лабораторни степени). Установено 
е, че abemaciclib увеличава серумния креатинин по-
ради on-target eff ect 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-
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новяване на лечението до базовото ниво и не се при-
дружава от промени в бъбречната функция. 

• Венозен тромбоемболизъм 

От PALOMA-3 има данни за наблюдавани такива съ-
бития 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 паци-
ентите трябва да бъдат мониторирани за признаци и 
симптоми на венозна емболия, като типични симпто-
ми са задух, хипоксия, гръдна болка, тахипнея, тахи-
кардия. 

• Алопеция

Алопецията е възможен страничен ефект и за три-
та 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 получи-
ли степен на алопеция 1/2 в сравнение с 1,8% в рамото 
само с fulvestrant. В MONARCH-3 алопецията се е по-
явила при 26,6% за всички степени и 1.6% за степен 2 
при комбинацията на abemaciclib + НСАИ  в сравне-
ние с 10.6% в рамoто само с НСАИ. В MONALEESA-2 
алопеция се наблюдава при 33.2% срещу 15.5% в ра-
мото на комбинацията с ribociclib + letrozole срещу 
само letrozole. Следователно пациентите трябва да бъ-
дат 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 зло-
качествени заболявания за контрол на ХТ-свърза-
ните стомашно-чревни НЛР). Palbociclib е с pH-за-
висима 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 приложение-
то на H2-антагонисти (Drug-drug interactions between 
palbociclib and proton pump inhibitors may signifi cantly 
aff ect 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 анга-
жиране при близо 40% от пациентите, диагностицира-
ни 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 допъл-
нително 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 метаста-
зи с инвазия на костта или липсата на такова от т.нар. 
дисеминирани туморни клетки в костния мозък (дре-
мещи туморни клетки) при РМЖ. По аналогия с целта 
на приложение на таргетиращите костта медикамен-
ти при мРМЖ (когато целят заздравяване на костта 
чрез инхибиране на остеокластите), колкото костта е 
по-здрава, толкова по-малка е вероятността да е уяз-
вима и да се развият костни метастази.

Начини да се увеличи здравината на костта и съот-
ветно 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 кал-
ций и витамин Д

2. Движение – ходене, танци, упражнения с тежести

3. Общи мерки – прекратяване на тютюнопушенето, 
внимателно титриране на прилагани кортикостерои-
ди, 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) . Ме-
дикаментите, таргетиращи костта имат двойна 
функция в контекста на ранен РМЖ – инхибиция 
на потенциални костни метастази и превенция 
на свързаната с терапията костна загуба. Послед-
ната индикация е основна цел при пациентите с 
междинен към висок риск от рецидив на заболя-
ването.

– Адювантното приложение на бифосфонат (IV 
zole dronate или p.o. clo dronate или iban dronate)  
се препоръчва при постменопаузални жени или 
пременопаузални, лекувани с GnRH аналози (go-
nadotropin- re leas ing hor mone ) 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 модифици-
ращи 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 преживяе-
мостта и не се препоръчва приложението за превен-
ция на костни метастази.

В основата на свързаната с терапията на злокачест-
веното заболяване костна загуба (CTIBL - Cancer 
treatment-induced bone loss) е дефицитът на естроген, 
ускоряващ костната загуба, поради което при паци-
ентките на естроген депривационна терапия, потиска-
ща естрогенната продукция, се наблюдава ускорена 
костна загуба и увеличена честота на фрактурите. 

При пременопаузални жени, лечението може да инду-
цира преждевременна менопауза или да бъде специал-
но насочено към потискане на яйчниковата функция.

Цитотоксичната ХТ също може да има директен нега-
тивен ефект върху костния метаболизъм.

Рисковите фактори за остеопороза-свързани фракту-
ри не са ясно дефинирани, като настоящият инстру-
мент за оценка на риска от фрактури не адресира точ-
но риска, свързан с терапията при пременопаузални 
жени, особено на възраст < 35 години. 

Жени с РМЖ, получаващи АИ или с потискане на яй-
чниковата функция (OFS, ovar i an func tion suppres sion) 
трябва да бъдат изследвани за определяне на риска от 
фрактури въз основа на клинични рискови фактори и 
измерване на костна минерална плътност (чрез двой-
ноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA).

Пременопаузалните жени трябва да бъдат информи-
рани за потенциалния риск от костна загуба преди за-
почване на противоракова терапия. 

Всички пациенти, получаващи терапия, за която има 
данни негативно да повлиява костната здравина тряб-
ва да бъдат посъветвани да намалят приема на алко-
хол, да приемат богата на калций храна, да имат умере-
ни по тежест тренировки (с упражнения чрез съпро-
тивление и с тежести) и да приемат 1,000–2,000 едини-
ци 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 добав-
ка, съдържаща 500-1,000мг калций. Калцият е ключов 
минерал за костта, увеличаващ костната здравина, а 
витамин Д подобрява отлагането на калций в кости-
те, 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 ходе-
не, 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 плът-
ност < - 2 или годишна костна загуба на фона на тера-
пията е потвърдено да надвишава 5%.

Възобновяване на костното разграждане след терапия 
с denosumab (т.нар. Rebound Phenomenon): същест-
вува 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-ки-
назни рецептори на епидермалния растежен фактор/
Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR, ErbB/. HER 
семейството се състои от 4 структурно подобни тран-
смембранни рецептора, най-често обозначавани като 
HER 1 , HER 2, HER 3 и HER 4. HER  рецепторите имат 
роля за активирането на клетъчния цикъл, пролифе-
рацията 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 семейство-
то, което води до резистентност към лечение, епител-
но-мезенхимална трансформация и образуване на ра-
кови 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 рецеп-
тори 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 тях-
ната свръхекспресия не е перспективна стратегия за 
туморите. Ето защо генът, който редица видове ту-
мори свръхекспресират е HER 2/Neu. HER 2 е прото-
онкоген, който чрез генна амплификация се превръ-
ща 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 in-
situ хибридизация. Хетеродимерите на HER 2 рецеп-
тора 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 хетеро-
димерите активират няколко сигнални пътища, като 
водят до активиране на клетъчния цикъл, пролифе-
рация и анормална способност за оцеляване. Най-ва-
жните сред тях са:

-phosphatidylinositol-3 kinase/PIK3K/.

-mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-
regulated kinases /MAPK / ERK ½ /.

-signal transducer and activator of transcription /STAT/.

-phospholipase C/PLC/.
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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 план- 

3-4 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,

 последвани от 3-4 курса ТНР -

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. подържа-
ща 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, по-
твърден след операция като рТ 1 рN 0, трябва да полу-
чи деескалирана адювантна терапия с 12 цикъла сед-
мичен Паклитаксел 80 мг/м2 плюс трастузумаб за 1 го-
дина. 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 про-
дължаване на терапията с анти HER 2 антитела до за-
вършване на 1 година. При пациенти с рСRР и N 0 пре-
ди и след неодювантната системна терапия, трастузу-
маб 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, включи-
телно 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 адю-
вантно лечение.

Метастатичен HER 2+ РМЖ-голямото предизвика-
телство за онколозите е лечението на метастатичния 
HER 2 позитивен РМЖ, като през последните години 
сме свидетели на промени в парадигмите , с  навлиза-
нето в практиката на нови лечебни средства-малки мо-
лекули HER инхибитори, ново поколение анти- HER 2  
антитяло и конюгати антитяло-химиотерапевтик.

Клиничното проучване CLEOPATRA- трета фаза за 
добавяне на пертузумаб като първа линия недвусмис-
лено 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 -17-
18 цикъла Н/Р.

Проучването PERTAIN, проведено при пациенти с 
ХР+ и HER 2 позитивен  метастатичен или локал-
но-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 ли-
ния-ТНР;

-като втора линия-трастузумаб емтанзин/Т-DМ1/;

-като трета линия-тукатиниб + капецитабин + херцeп-
тин.

Тукатиниб е представител на малките молекули ХЕР2 
инхибитори-необратим , получил вече одобрение от 
FDA и ЕМА.

-като четвърта линия-trastuzumab deruxtecan/
Enhertu/-конюгат антитяло с топоизомеразен инхиби-
тор I , получил одобрение от FDA  и ЕМА.

-като възможна следваща линия на лечение-капецита-
бин + нератиниб /необратим пан-ХЕР инхибитор ;  ла-
патиниб-обратим HER 1 / HER 2 инхибитор + херцеп-
тин 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 + херцeп-
тин.

-като четвърта линия-конюгат антитяло-топоизоме-
разен инхибитор I /Enhertu/.

-следващи линии- ЕТ + херцептин  +/-  лапатиниб;

капецитабин + нератиниб или ХТ /винорелбин, капе-
цитабин, 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/ ,вто-
ро 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 нама-
лило риска от прогресиране на болестта или смърт с 
24 % , в сравнение с рамото с трастузумаб + химиоте-
рапия.

Най-често прилаганите понастоящем  схеми при 
HER2-положителни метастазирали или локал-
но-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. Пов-
торение 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.
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-Vinorelbin-30 mg/m2 i.v. ,1 , 8 , 15 ден, или  1 и 8 ден 

+ Trastuzumab-600 mg s.c.на 21 дни.

-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 + 

Capecitabin-2000 mg/m2 p.o. , 1-14 d.

-Lapatinib-1500 mg p.o. дневно + Letrozol-2,5 mg дневно.

-Lapatinib-1000 mg p.o. дневно + 

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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ТРОЙНО НЕГАТИВНИ ТУМОРИ НА МЛЕЧНА 
ЖЛЕЗА

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 класифи-
цирани като ER и/или PR позитивни и HER2 негатив-
ни, ER позитивни/негативни и HER2 позитивни, или 
тройно негативни (triple-negative breast cancer, TNBC), 
a 4-те съответни молекулярни подтипа са: (1)

Luminal A

Luminal B, като при близо 40% от този подтип се доказ-
ва HER2+ (luminal HER2)

HER2 enriched

Basal-like

Тези категории имат решаващо значение за последва-
щата системна терапия. Почти всички ER позитивни 
тумори ще са кандидати за адювантна ендокринна те-
рапия (ЕТ), докато мнозинството от TNBC ще са по-
казани 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 оста-
ва 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-неблагоприят-
на прогноза в сравнениие с  ER позитивните тумори с 
експресия > 10%, често имат и генетичен подпис по-
добен на TNBC и сходно с него отговарят на неоадю-
вантна 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 резул-
тати от рандомизирани клинични проучвания се дос-
тигна до развитие в терапията на  TNBC  с обновяване 
на терапевтичните стандарти. 

Епидемиология: 15-20 % от болните с РМЖ са диагно-
стицирани с TNBC. 

5-10% от случаите на РМЖ са свързани със специфич-
ни 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 срав-
нение тази честота е 5% при nonTNBC. Жените носи-
телки на BRCA1 и BRCA2 имат съответно 57-60% и 49-
55% доживотен риск от развитие на РМЖ. В сравне-
ние със спорадичните случаи, BRCA1/2 асоциираният 
РМЖ се наблюдава при по-млади пациентки, често е 
по-ниско диференциран и в случаите на BRCA1 мута-
ция 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 хистоло-
гични 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 диферен-
цирани 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 му-
тации 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 функцио-
налните BRCA1 или BRCA2 RNA са свързани със значима полза по отношение на преживяемостта. Този BRCA 
defi cience подпис определя нов, високо химиочувствителен подтип на TNBC. BRCA-defi cient TNBC тумори имат 
по-високо ниво на клонален мутационен товар, дефиниран като повече клонални тумори с по-восок брой мута-
ции 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.

Терапия на доказан чрез биопсия TNBC – според раз-
личните 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 бо-
лните и техни близки, които обмислят интервенцията; 
винаги има остатъчен риск около 5%, който се свързва 
с възможността за наличие на остатъчна тъкан от жле-
зата или наличие на ектопична тъкан на гърдата. Пре-
поръката за за риск-редуцираща интервенция, оптими-
цираща онкологичните и естетични резултати е nipple 
sparing mastectomy с незабавна реконструкция. (5)

2. Адювантна терапия:

В засивимост от TNM стадия на заболяването стан-
дарт при ранен стадий е да се прилага след хирургич-
ната 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;

• при размер на тумора 0.6см до 1 см с N(-) се обсъжда 
АХТ (мултидисциплинарен онкокомитет, както и с па-
циента - решението трябва да е споделено, евентуално 
изследване и Ki67, фамилна и лична анамнеза); 

• при тумори > 1 см или с N(+) заболяване се препо-
ръчва АХТ.

Адювантната ХТ

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 

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 възмож-
но изключение на ниско рисковите „специални хисто-
логични 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 осъ-
ществяване на BCS след приложената НАХТ). 

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 за-
боляването по време на терапията). Така се получават 
важни данни за индивидуалната чувствителност и от-
говор 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 об-
щата 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 про-
гнозата с оглед данните за най-силна корелация при 
TNBC между патологичния отговор (рR) и дългосроч-
ната преживяемост.

Експерименти показват, че клетките с BRCA1-дефи-
цит имат увеличена чувствителност към платина. Ра-
ковите 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)

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 бъде-
ще се очакват и на този етап дългосрочните резулта-
ти 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 подобря-
ва от приложението на carboplatin.

ЕСМО препоръчва да се обмисли добавянето на пла-
тина към терапевтичната схема при пациенти с TNBC 
и/или с патологични BRCA1/2 мутации. Тъй като 
BRCA1-асоциираният TNBC е изключително чувстви-
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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 паци-
енти (вкл. за носителите на BRCA мутация), но може 
да се обмисли при селектирани пациенти (такива, при 
които е необходимо постигането на по-добър лока-
лен контрол). Употребата на carboplin в неоадювантен 
план се свързва с увеличена токсичност от терапията 
(миелосупресия, риск от стерилитет).

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.  

При високорисковите пациенти с TNBC, при които не 
е постигнат пълен патологичен отговор след стандарт-
ната неоадювантна ХТ, въз основа на данни от клинич-
но проучване CREATE-X може да се обмисли следопе-
ративното добавяне на 6-8 цикъла с Capecitabine. (3) 

На 26 юли 2021г. FDA одобрява pembrolizumab при не-
лекуван високо-рисков ранен стадий  TNBC (размер 
на тумора >1 cm, но but ≤2 cm в диаметър с ангажи-
ране на ЛВ или размер на тумора >2 cm в диаметър, 
независимо от ангажиране на ЛВ, независимо от PD-
L1 експресията) в комбинация с НАХТ, следоператив-
но 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 

27 седмици. Ефикасността на терапията по протоко-
ла 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:

В хода на развитие на метастатичния РМЖ е възмож-
на рецепторна конверсия с различна честота, като по 
литературни данни е по-честа конверсията на поло-
жителни биомаркери (ER/PR/HER2) към негативни, в 
по-малка честота – обратното – от негативна към по-
зитивна конверсия. (1) 

Винаги при прогресия на заболяването при възмож-
ност се препоръчва получаване на нов материл от ту-
мора с оглед максимална информация за неговата би-
ология и прецезиране на терапията и изключване на 
2-ри първичен тумор.

Възможно е заболяването да се диагностицира в ме-
тастатичен стадий или да прогресира с наличие на 
локален рецидив и/или далечни метастази след пър-
воначалната му терапия. Препоръката при наличие на 
локална прогресия/олигопрогресия е първо рестади-
ране, потрърждаване на локалния рецидив и съответ-
но праниране по време на мултидисциплинарна среща 
стратегия за контрол (хирургия, ЛЛ в зависимост от 
това до каква степен това е възможно спрямо предход-
но 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 стан-
дартната 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 мар-
кер 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 оста-
ва 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 ос-
тава да се прецени кога да се прилагат и при кои 
пациенти (carboplatin, PARPi, ICIs, antibody–drug 
conjugate)

Литература:

1. Practical Anatomic Pathology, Yi Ding Linsheng Zhang - 
Practical Oncologic Molecular Pathology Frequently Asked 
Questions-Springer (2021)

2. Th e St. Gallen International Consensus Guidelines for 
treatment of early breast cancer 2021

3. ESMO Breast Cancer Guidelines, 2019

4. Triple-Negative Breast Cancer: Clinical Features and Pat-
terns of Recurrence Rebecca Dent et al. DOI: 10.1158/1078-
0432.CCR-06-3045 Published August 2007

5. Ann Ital Chir. 2019;90:1-2. Bilateral prophylactic mas-
tectomy in BRCA mutation carriers: what surgeons need to 
know Gianluca Franceschini, Alba Di Leone, Daniela Terri-
bile, Martin Alessandro Sanchez, Riccardo Masetti PMID: 
30872561

6. Th e eff ect of delayed adjuvant chemotherapy on relapse of 
triple-negative breast cancer, Shuang Li et al. J Th orac Dis. 
2018 May; 10(5): 2837–2841.

7. Platinum-based therapy for triple-negative breast cancer 
treatment: A meta-analysis Authors: Muyou Tian Yahua 
Zhong Fuxiang Zhou Conghua Xie Yunfeng Zhou Zheng-
kai Liao Published online on: February 26, 2015 https://doi.
org/10.3892/mco.2015.518

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-negative_breast_
cancer

9. Tumour-infi ltrating lymphocytes and prognosis in diff erent 
subtypes of breast cancer: a pooled analysis of 3771 patients 
treated with neoadjuvant therapy, Denkert et al. Th e Lancet 
Oncology. Volume 19, ISSUE 1, P40-50, January 01, 2018 

4. Особени случаи:

– Мъже – адювантна ЕТ включва tamoxifen, при ме-
тастатичен стадий е възможна употребата на AI + 
LH-RH агонист

– Бременни и кърмещи – да НЕ се прилага при тях 
– ЕТ е контраиндицирана при бременност и кър-
мене. ЕТ може да бъде започната в следродилния 
период, след като кърменето (ако се извършва) 
приключи. 

– DCIS (ductal carcinoma in situ) – това е лезия, коя-
то предшества инвазивния РМЖ. Терапевтични 
възможности след установяването му са:

 • Хирургия: мастектомия (ако се извършва 
е задължително да се направи и сентинелна лимф-
на 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 преживяемост-
та. Tamoxifen не е индициран при пациенти с билате-
рална мастектомия. 

– LCIS – най-често това е случайна диагноза при 
биопсия на гърдата. Служи като маркер за увели-
чен риск от развитие на РМЖ и за двете гърди. 
След патологичното потвърждение на LCIS е въз-
можно следното терапевтично поведение: актив-
но 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 профилакти-
ка – tamoxifen, АИ. Подходящо е обсъждането на 
първичната медикаментозна превенция за жени 
с първа степен роднина с РМЖ или рак на яйчни-
ците, анамнеза за облъчване на гръдния кош, но-
сители на  BRCA мутация, LCIS, атипична хипер-
плазия или Gail Model risk assessment tool (https://
bcrisktool.cancer.gov/) предсказващ 5-годишен 
риск от РМЖ ≥1.7%. 

– Запазване на фертилитета – всички пременопау-
зални пациентки, които ще получават ХТ, трябва 
да бъдат информирани за въздействието на ХТ 
върху фертилитета с оглед възможния му потен-
циален спад. С цел да се избегне преждевремен-
на 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.  

– Вероятността да се възстанови менструалния ци-
къл при пременопаузалните пациентки зависи от 
възрасттa. Повечето пациентки <35г. най-веро-
ятно ще го възстановят, но е възможно фертили-
тетът да е намален поради по-ранна яйчникова 
недостатъчност, дори и при жени с възстановен 
цикъл. 

– Потискане на яйчниковата функция (овариална 
аблация): тъй като яйчниците са основният из-
точник на естрогени при пременопаузалните па-
циентки, нивата на естроген могат да бъдат нама-
лени чрез елиминиране или супресиране на яй-



567

чниковата функция. Овариалната аблация може 
да бъде осъществена хирургично (оофоректо-
мия) или чрез ЛЛ, тези подходи са дефинитивни. 
Алтернатива, за временно потискане на яйчни-
ковата функция е възможно чрез медикаменти 
- GnRH (gonadotropin-releasing hormone) аго-
нисти, или още известни като LHRH (luteinizing 
hormone-releasing hormone) агонисти. Като ими-
тират GnRH, тези лекарства пречат на сигнали-
те, които стимулират яйчниците да произвеждат 
естроген.
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Проследяването при пациенти с онкологични заболя-
вания 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 рециди-
ви или контралатерален рак на гърдата;

• оценка и лечение на усложнения, свързани с про-
веденото лечение (като например менопаузални 
симптоми, лимфедем, остеопороза или новопояви-
ло се друго злокачествено заболяване);

• мотивиране на пациентите за продължаваща адю-
ванта ендокринна терапия;

• предоставяне на психологична подкрепа и инфор-
мация 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 втора-
та 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 не-
гативни 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, включи-
телно 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 та-
кива 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 ор-
ганосъхраняваща операция) или контралатерална 
мамография (след мастектомия), а при необходи-
мост и ехомамография и/или ЯМР на гърдите[II, A];

• редовно оценяване на костната плътност при паци-
енти, лекувани с ароматазни инхибитори [I, A];

• за пациенти на тамоксифен се препоръчва ежего-
ден 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 

като CA15-3 или CEA не се препоръчват [I, D].

• пациентите трябва да бъдат насърчавани към здра-
вословен 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 сек-
суалността[V, A].

Всеки проследяващ преглед трябва да включва задъл-
жително задълбочена анамнеза (насочена към евенту-
ални симптоми от локален рецидив или далечни ме-
тастази) и физикално изследване (фокусирано върху 
постоперативния белег, гърди, гръдна стена, регио-
нални 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 прове-
де 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 безсимптом-
ни пациенти след проведено оперативно лечение. Пре-
поръчва се СА15-3 да се използва за мониториране на 
ефект от химиотерапия при пациенти с инвазивен ме-
тастатичен карцином само в комбинация с образни и 
физикални изследвания. Като критерий за неуспех на 
терапията и прогресия на болестта се приемат нараства-
щи стойности с повече от 25% в поне две последовател-
ни измервания в интервал от четири седмици. (5)

Пациентите, преминали лечение по повод рак на гър-
дата, трябва да бъдат изследвани и за други злокачест-
вени 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 па-
циентите, 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 злокачест-
вени заболявания.

Mного от пациентите изпитват дългосрочни физиче-
ски и психосоциални ефекти от рака на гърдата и не-
говото лечение, включително болка, умора, лимфедем 
и психологически дистрес. Всички тези дългосроч-
ни ефекти задължително трябва да бъдат оценени и 
включени в процеса на проследяване. (7)
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Таблица 17. Оценка, проследяване и препоръки за справяне с дългосрочните ефекти от рака на гърдата и 
лечението му (7)

Категория Препоръка Ниво на 
доказателство

Сърдечносъ-
дово здраве

• Следене нивата на липиди и осигуряване на сърдечносъдов мониторинг
• Промяна към здравословен начин на живот (балансирана диета, физиче-
ски упражнения, отказване от тютюнопушенето), обучение за потенциални 
рискови фактори и кога да се потърси медицинска помощ при съответните 
симптоми (задух или умора)

III

I

Когнитивна 
дисфункция

• Оценка за когнитивните затруднения
• Оценка на обратими допринасящи фактори за когнитивно увреждане и 
оптимално лечение
• Неврокогнитивна оценка и рехабилитация, ако има признаци на когни-
тивно увреждане
• Стратегии за самоуправление и справяне с когнитивната дисфункция (ре-
лаксация, управление на стреса, рутинни упражнения)

III
I

I

III

Дистрес, де-
пресия, тре-
вожност

• Оценка за дистрес, депресия и тревожност
• По-нататъшна оценка, ако пациентът е изложен на по-висок риск от де-
пресия
• Консултация и фармакотерапия или насочване към центрове за психично 
здраве

I
II

I

Умора • Оценка на умората, използвайки скалата за оценка на тежестта
• Лечение на умората и факторите, повлияващи умората (нарушения в на-
строение, сън, болка)
• Редовната физическа активност
•Образование и стратегии за управление на умора
•Метилфенидат или модафинил за овладяване на умората не се препоръч-
ват
• Йога за подобряване на умората

III

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 семей-
ство;
• множество ракови заболявания на гърдата от една и съща страна на се-
мейството;
• 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 инхибито-
ри

III

Болка и 
периферна 
невропатия, 
индуцирана 
от химиотера-
пия

• 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

I
I

III

Сексуално 
здраве

• Оценка на признаци и симптоми за сексуални проблеми или проблеми в 
интимността
• Оценка и лечение на обратими допринасящи фактори за сексуални про-
блеми
• Нехормонални лубриканти на водна основа за вагинална сухота
• Психо-образователна терапия и сексуални или брачни консултации

III

III

I
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Прежде-
времена 
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

I

II

Лимфедем • Намаляване на теглото при пациенти с наднормено тегло или затлъстява-
не за предотвратяване или намаляване на риска от лимфедем
• Обучение за признаци и симптоми на лимфедема

III

III
Безплодие • Безплодни пациентки в детеродна възраст трябва да се насочат към спе-

циалисти 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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Най-често прилагани терапевтични схеми при РМЖ

(съгласно NCCN, Фармако-терапевтично ръководство 
по медицинска онкология*)

* не всички включени медикаменти имат реимбурса-
ция. Дадени са най-често използваните схеми от прак-
тиката, без претенции за изчерпателност.

Използвани съкращения:

ЕТ = ендокринна терапия

Adj. = адювантна терапия

ХТ = химиотерапия 

HR(+), HER2(-)

1. Адювантна терапия:

– pT≤0.5cm, pN0 – adj. ET.

– pT>0.5cm / pN1mi (≤2mm) / pN1 

– препоръчва се генетично изследване с цел да се 
отдиференцират кандидатите за ХТ: ако не се 
проведе – може adj. ХТ + ЕТ или само adj. ET 
(преценява се спрямо оценката на риска за паци-
ентката въз основа на клинични и патологични 
фактори, свързани с риска от рецидив: възраст 
на пациентката, размер на тумора, степен на ди-
ференциация, висока или ниска ER експресия и 
други, полезно е и изследването на прогностич-
ния маркер Ki67). 

– Ако се проведе генетично изследване и е с 
recurrence score <26 – препоръчва се ЕТ; при 
recurrence score > 26 - adj. ХТ + ЕТ.

– pN2/pN3 - adj. ХТ + ЕТ.

2. След приложена неоадювантна системна терапия 
(ХТ) и извършване на последващата оперативна ин-
тервенция при HR(+), HER2(-):

– ypT0N0 / pCR – ET

– ypT1-4 N0 – ET

– ypN1≥1 – ET

Провеждат се клинични изпитвания при пациент-
ки с висок риск чрез добавяне към адювантната 
ЕТ и CDK4/6i, като на този етап позитивно е това с 
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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, послед-
вани 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.

FEC (с оглед токсичност NCCN не я препоръчва в 
адювантен план)

Fluorouracil – 500 mg/m2 I.V., ден 1 

Epirubicin – 90 mg/m2 I.V., ден 1 

Cyclophosphamide – 500 mg/m2 I.V., ден 1 

Повторение през 21 дни, под протекция на G-CSF.

ЕС, последван от Paclitaxel - dose-dense терапия (ле-
чение със “сгъстяване” на дозите): 

Farmorubicin 90 mg/m2 i.v. D.1 

Cyclophosphamide 600 mg/m2 i.v. D.1 

Повтаря се на 2 седмици с G-CSF - 4 курса; при непо-
носимост - на 3 седмици, след това Paclitaxel монотера-
пия – 12 инфузии

Paclitaxel 80 - 100 mg/m2 i.v. седмично (едночасова ин-
фузия) с подготовка

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 (6курса)

При метастазирало заболяване – монохимиотерапия, 
като отделните медикаменти ще бъдат последователно 
прилагани до прогресия на заболяването или непри-
емлива токсичност. При заболяване, при което се це-
лят по-високи нива на обективен отговор (при паци-
енти 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 ин-
фузия) 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

Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1 

Carboplatin AUC4-6 I.V., ден 1 

Повторение през 21 дни. 

Paclitaxel + Cisplatin

Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1 

Cisplatin – 60 mg/m2 I.V., ден 1 

Повторение през 21 дни.

Vinorelbine + Capecitabine 

Vinorelbine – 20 mg/m2 I.V., дни 1 и 8 

Capecitabine – 1600 mg/m2 P.O. дневно, дни 1-14 

Повторение през 21 дни. 

Paclitaxel + Bevacizumab 

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 пър-
ва линия на лечение на метастатично заболяване и за 
които не е показано стандартното лечение, включва-
що антрациклин. Nab-paclitaxel 260 mg/m2 i.v. в про-
дължение на 30 минути на всеки 3 седмици.

При резистентност на антрациклини и таксани:

Eribulin mesylate – при прогресия след поне две хи-
миотерапевтични схеми за авансирало заболяване. 
Предхождащата терапия трябва да е включвала ан-
трациклин 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 заболява-
нето 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 – паци-
ентките в проучването не са получавали capecitabine, 
и не може да се определи предимство на някоя от въз-
можностите): 300mg bid p.o. 28 дневен цикъл.

Адювантно приложение на оlaparib в продължение на 
1 година при gBRCA1/2 (+) мутация при ранен РМЖ с 
висок риск след адювантна ХТ при:

TNBC с ≥pT2 или ≥pN1

HR+, HER2(-) и ≥4 позитивни лимфни възела, olaparib 
може да се комбинира с приложението на ЕТ.

При пациентки с HR+, HER2(-) РМЖ, които са имали 
неоадювантна ХТ, може да се препоръча след опера-
цията адювантно приложение на оlaparib в продълже-
ние на 1 година при gBRCA1/2 (+) мутация при високо 
рискови пациентки, дефинирани като такива без pCR 
или CPS + ES score ≥3 (оценява възможността от реци-
вив 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 па-
циентки с високорисково заболяване и ниско ди-
ференцирана хистология - adj. ХТ

– При pT1-3 и N0 / N1mi (<2mm) – adj. ХТ

– При N(+) - adj. ХТ

2. Неоадювантна ХТ:

След приложена неоадювантна системна терапия (по-
следователно приложение на антрациклин-таксан ба-
зирана ХТ) и извършване на последващата оперативна 
интервенция при TNBC:

– ypT0No / pCR - проследяване

– ypT1-4 N0 / ypN≥1 – може да се обсъди приложе-
ние на capecitabine (6-8 цикъла), след приключва-
не на ЛЛ

Възможна е и обратна последователност първо 4к. 
Paclitaxel + Carboplatin  (paclitaxel 80 mg/m2 седмич-
но 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 аген-
ти като част от НАХТ за TNBC не се препоръчва за 
повечето пациенти (вкл. за носителите на BRCA му-
тация), но може да се обмисли при селектирани паци-
енти (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 ра-
нен стадий  TNBC (размер на тумора >1 cm, но  
≤2 cm в диаметър с ангажиране на ЛВ или раз-
мер на тумора >2 cm в диаметър, независимо от 
ангажиране на ЛВ, независимо от PD-L1 експре-
сията, II-III стадий) в комбинация с НАХТ (4k. 
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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, следопе-
ративно се продължава с още 9к. pembrolizumab 
200mg i.v. q3w като монотерапия в адювантен 
план въз основа на получени данни от клинич-
но изпитване KEYNOTE-522 (NCT03036488). 
Pembrolizumab е прилаган като комбинация с 
НАХТ за 24 седмици, и след операцията в адю-
вантен план 27 седмици.

3. При метастатично заболяване:

– Pembrolizumab в комбинация с ХТ (paclitaxel, nab-
paclitaxel, или gemcitabine и carboplatin) за лече-
ние на локално рецидивиращ нерезектабилен или 
метастатичен TNBC при тумори с PD-L1 експре-
сия със CPS ≥ 10 и такива, които не са получавали 
преди това ХТ за метастазирало заболяване (кли-
нично 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 все-
ки 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

– 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 предшества-
ща 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. Препо-
ръчва пациентите да се лекуват с Atezolizumab до 
прогресия на заболяването или неконтролируема 
токсичност (клинично проучване IMpassion 130).

– При рецидив след адювантна антрациклин-бази-
рана химиотерапия като стандартно лечение се 
прилага таксан-базирана I линия химиотерапия.

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: 

– Eribulin mesylate – 1.23 mg/m2 I.V., ден 1 и 8, през 
21 дни; 

– Paclitaxel + Gemcitabine 

– Paclitaxel – 175 mg/m2 I.V., ден 1 

– 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 метаста-
тично заболяване и когато пациентите са полу-
чили 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 ретроспек-
тивни данни, че атрациклин-базираната ХТ пре-
възхожда не-антрациклин съдържащата терапия 
при пациенти с HER2 (+) тумори.

– 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 из-
питвания;

– 3-4к. ХТ по схема ЕС, последвани от Pertuzumab 
+ Trastuzumab + Docetaxel – при пациентки с ви-
сок риск за рецидив ранен РМЖ, локално аван-
сирал или инфламаторен РМЖ

Pertuzumab – 840 mg I.V., натоварваща доза, послед-
ван от 420 mg I.V., ден 1

Trastuzumab – 8 mg/kg натоварваща доза, последва-
на от 6 mg/kg, 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

– pT1-3, N(+) – adj. ХТ + trastuzumab + ET или adj. 
ХТ + trastuzumab + pertuzumab + ET

(забележка – не е възможно или препоръчително 
едновременното приложение на ХТ с ЕТ, послодо-
вателно се прилагат, 1-во ХТ+анти-HER2 терапия, 
след това анти-HER2 терапия +ЕТ).
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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 интервен-
ция:

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 пора-
ди токсичност може да се спре и да се приложи 
trastuzumab ± pertuzumab до 1 година продължи-
телност 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 пора-
ди токсичност може да се спре и да се приложи 
trastuzumab ± pertuzumab до 1 година продължи-
телност 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 па-
циентите, 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

– Tucatinib + trastuzumab+ capecitabine (при паци-
енти, 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, ци-
къл 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 па-
циенти): Lapatinib – 1500 mg P.O. дневно, Letrozole 
– 2.5 mg P.O. дневно. Продължава до прогресия.

Разглежда се евентуално добавяне на следните схе-
ми, 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 дока-
зана. Ниска доза tamoxifen  5mg qd за 3 години е въз-
можност при симптоматични пациентки на 20мг (вкл. 
такива, които не го понасят или не желаят да го прием-
ат в стандартната доза).
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ТУМОРИ НА КОЖАТА

През 2015г. от НРР бяха регистрирани 4425 кожни ту-
мори – 12.3% от всички 35990 злокачествени тумори в 
България (1).

Кожните тумори се разделят на меланомни и неме-
ланомни. Меланомите произхождат от меланоцитите 
– мобилни клетки с невроендокринен произход, раз-
положени 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 спиноцелулар-
ни карциноми, произхождат от стволовите клетки на 
епидермиса или от базалните епителни клетки (кера-
тиноцити).

Фигура 1. Структура на кожата

Малигнен меланом (ММ)

Епидемиология и етиопатогенеза

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 въвежда-
нето 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 ня-
колко клинични форми с различна генетична харак-
теристика и патогенеза (3). Според етиопатогенезата 
ММ се разделя на спорадичен и лъчево-индуциран 
(включващ и фамилния ММ). Като основен етиологи-
чен фактор в канцерогенезата на меланома на кожата 
се приемат UVлъчите (Henry Lancaster, 1956 г.) (4) и 
генетичното предразположение. Различните клинич-
ни форми имат различни водещи мутации. Патоге-
нетичният 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 му-
тации, като 80% от тях са UV зависими. Засега уста-
новените най-важни“driver” мутации са 12, но само 
една – p53 е пряко зависима от UV. В 70% от случа-
ите на кожен ММ водещите мутации са NRAS (Q61) 
и BRAF V600, които нямат типичната UVсигнатура и 
още не е изяснена напълно тяхната генеза. В останали-
те 30% най-честата мутация е загубата на функция на 
NF1 – neurofi bromin 1, негативен регулатор (туморен 
супресор) на NRAS. При NRAS-wt (див тип) и BRAF-wt 
загубата на функция на NF1 води до патологично ак-
тивиране 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 не-
вроектодермата и освен в кожата, където имат про-
тективна 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 ко-
личество 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
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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-па-
тологичната класификация на кожния меланом, до 
известна степен, губи смисъл и се използва молеку-
лярната 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 – ме-
ланом на кожта, повърхностно разпространяващ се /
superfi cial spreading/ (Фиг.2.) и нодуларен (Фиг.3.), на 
места с хронично излагане на слънце – лентигино-
зен(Фиг.4.), на стъпалата и дланите – акрален лентиго 
меланом (Фиг.5.), на мукозата, предимно лентигино-
зен (Фиг.6.) и на увеята и лептоменингите (Фиг.7.). 

Фигура 2. Повърхностно разпространяващ се
меланом

Фигура 3. Нодуларен меланом

Фигура 4. Лентигинозен меланом

Фигура 5. Акрален меланом

Фигура 6. Меланом на вулвата (материал на проф. 
Чакалова)
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Фигура 7. Меланом на гръбначни ямозък

Водещите начални мутации при спорадичния и лъ-
чево-индуцирания ММ са в сигналния път на мито-
ген-активираните протеинкинази (МАРК), причиня-
ващи автономното му активиране и неконтролируема 
клетъчна пролиферация. Активацията на РІ3К–AKT-
mTOR е по-късно събитие (загуба на функцията на 
PTEN и NF1, мутации на mTOR и др.) и съпътства 
туморната инвазия и метастазиране, както и потис-
кане на апоптозата. Водещи мутирали гени (и засега 
таргетни молекули при терапия) са cKIT, NRAS, BRAF 
и MEK (7).

За спорадичен меланом приемаме случаите, когато 
локализацията на тумора не е изложена на слънчева 
светлина и/или меланогенезата не се влияе от нея (ко-
жата 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 (ве-
роятно 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 по-
ниска преживяемост на пациента (8).

Лъчево-индуцираният меланом ес най-висока често-
та (80% от всички ММ) и най-бързо увеличаваща се 
заболяемост, която определя и темпа на общото пови-
шение на заболяемостта:

- при хронично излагане на слънчева светлина с во-
дещи 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 мно-
жество(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 унаследя-
ване, 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 супресор-
ната функция и регулацията на сигналния път на RB 
чрез активация на комплекса CDK4/6-cyclin D1 и не-
обратимо 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 ту-
морно супресорния протеин р53 и да регулира апоп-
тозата.

Друга честа мутация при фамилния меланом е на 
MC1Rген (melanocortin-1 receptor), която води до де-
фектно активиране на сАМР сигналния път, недоста-
тъчен меланинов синтез и светъл тип кожа, предраз-
положен към появата на ММ.

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 фор-
мата.

Дерматоскопията може да подобри диагностиката, а системите с видеодермоскопия са полезни за проследяване-
то 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 пигмент-
ната 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 категория-
та, 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 пречуп-
ване 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 опреде-
ля 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 ло-
кална 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 ген-
ни 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 Класифи-
кация 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

T2 1.01-2.0mm
a:безулцерация

b: с улцерация

T3 2.01-4.0mm
a:безулцерация

b:с улцерация

T4 > 4.0mm
a:безулцерация

b: с улцерация

N Класифи-
кация Брой метастатични възли Вид на метастазата

N0 Без лимфни метастази

N1 1 възел

a:микрометастаза

b: макрометастаза

c: сателити/интранзитни метастази, без лимфна метастаза

N2 2-3 възли

a: микрометастази

b: макрометастази

c: сателити/интранзитни метастази, с една лимфна метастаза
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N3

4 или повече възли                                                   a: микрометастази

b: макрометастази

c: сателити/интранзитни метастази, с 2 и повече лимфни метастази

M Класифи-
кация Локализация Серумна LDH

M0 Без хематогенни метастази

M1a(0)

M1a(1)
Далечни кожни, подкожни и 
лимфни метастази

Нормална

Повишена

M1b(0)

M1b(1)
Белодробни метастази

Нормална

Повишена

M1c(0)

M1c(1)
Всички други далечни 
метастази без мозъчните 

Нормална

Повишена

M1d(0)

M1d(1)
Мозъчни метастази

Нормална

Повишена

Лечение

2011 г. е историческа в лечението на ММ. „Комплекс-
ното лечение“ вече не е клише, а реалност и е мулти-
дисциплинарно. Съществува по-голяма равнопоста-
веност 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 по-
казания.

При отстраняване на първичния тумор се спазва оси-
гурителна зона на широката ексцизия в зависимости 
от Т стадия. Ексцизионна биопсия – правилният ме-
тод 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 „историче-
ските“ 4-5 см до максимално 2 см увеличава донякъ-
де риска от локален рецидив, но не и до влошаване на 
прогнозата, както се считаше до скоро (14).

При регионални лимфни метастази се извършват кла-
сическите радикални лимфни дисекции – шийна по 
Crile, аксиларна по Halstead, ингвинална по Ducuing 
(повърхностна – ингвинофеморална) или Taussig (ра-
дикална– илеофеморална) (НД 1а) (13).

В IV стадий се извършваше метастазектомия, най-чес-
то по витални индикации – на мозъчни или чревни 

метастази. При други локализации метастазектомия-
та е за намаляване на туморния обем или отстранява-
не на отделни неповлияващи се от системно лечение 
метастази (при „смесен отговор“ на терапията). При 
радикално отстраняване на единични метастази, па-
циентът може да остане за наблюдение или да про-
веде адювантна терапия за пациенти в ІV стадий с 
Nivolumab (15).

Биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ)

БСЛВ е минимално инвазивна процедура, алтернати-
ва на профилактичната лимфна дисекция. Въведена е 
от Donald Morton още през 1992 г. През 2014 г. излязо-
ха окончателните резултати на воденото от него про-
учване 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 установя-
ва единствено при пациенти със среден риск – дебе-
лина на тумора 1.2-3.5 мм (5-та TNM класификация). 
Туморната дебелина, наличието на улцерация и висок 
брой митози имат предиктивно значение при биопсия-
та 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 проти-
вници. 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.
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Доводите на противниците са:

• позитивен (метастатичен) стражеви възел се открива 
средно при 20-25% от пациентите, т.е. при 75-80% про-
цедурата 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 пър-
вични меланоми ІІ b-с (Т>/= 3b) и ІІІ ст. пациенти с 
риск от поява на метастази >20%, беше „няма ли ту-
мор, пациентът подлежи на имунотерапия“.

Проведени са над 40 клинични проучвания с интер-
ферон алфа, доскоро единственият широко използ-
ван медикамент за адювантна терапия. При нито едно 
проучване, независимо от дозата и продължителнос-
тта 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 проучва-
нето на EORTC 18991 с PegIFN се определиха групите 
пациенти, при които може да се очаква положителен 
резултат – с улцерация на първичния тумор и с мини-
мална 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 продъл-
жителността на лечението (18).

През 2015-2018 г. излязоха резултатите от проучвани-
ята в трета фаза на адювантна таргетна и имунотера-
пия, които показаха повишаване и на преживяемостта 
средно с 20%. За съжаление, не бяха включени паци-
енти от II клиничен стадий, а преживяемостта във IIb 
и IIc се равнява на тази в IIIa и IIIb стадий (Фиг. 11.).

Фигура 11. 10-годишна преживяемостпо стадии и 
адювантни терапии

Сега адювантната терапия с интерферон все пак може 
да се прилага само при пациенти с улцерация на тумо-
ра 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 старти-
рано 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 наблюде-
ние) 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 про-
учвания 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 зна-
чимо предимство на Nivolumab, като след 18 месеца без 
рецидив са 66% от пациентите срещу 53% от тези, леку-
вани 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 комбинаци-
ята Dabrafenib + Trametinib, която пациентите получа-
ват 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 тригодиш-
ните 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 тера-
пии 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 ре-
цидив, 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-на-
дежден 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

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 ло-
кален рецидив с 20% (Р=0.041), без да променя време-
то до поява на нови метастази или общата преживяе-
мост (НД 2в) (22).

Лечение в неоперабилен IIIc-d и IV стадий

След 2007 г., благодарение на транслационната ме-
дицина, се извърши бърз анализ на предклиничните 
и клинични проучвания и ускорена регистрация на 
новите противотуморни препарати. В клиничната 
практика навлезе таргетната терапия (TT) и имуноте-
рапия (ИТ) с антитела срещу блокаторите на имунна-
та реакция (checkpoint inhibitors), а през 2015 г. беше 
регистрирана от ЕМА и интралезионалната терапия 
с онколитични херпес вируси – T-vec. Таргетната те-
рапия 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 инхиби-
тори 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-широ-
ки индикации от ТТ – пациенти с BRAF-wt меланоми, 
пациенти с BRAF V600 мутация, като втора линия. 

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 прежи-
вяемост на резултатите от проучванията във фаза IІІ 
за новите терапии:

- ТТ с BRAF-i – 27%;

- ТТ с комбинацията BRAF + MEK инхибитори – 34%;

- ИТ с анти-PD1 антитела – 40%;

- ИТ с комбинацията анти-PD1 и анти-CTLA 4 анти-
тела – 50%.

В „реалния живот“ се очаква резултатите да са по-ло-
ши от проучванията, при които има подбор на пациен-
тите. Това налага допълнително проучване на възмож-
ностите 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 валидира-
ни молекулярни биомаркери.

Таргетна терапия

Засега ТТ при ММ е насочена основно към мутирали 
кинази на MAPK (Фиг. 12.). Това изисква да се опреде-
лят 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

cKIT е трансмембранна рецепторна киназа и при мела-
ноцитите активира сигналните пътища МАРК, PI3K и 
JAK/STAT. Мутациите (протоонкоген ckit) са най-чес-
ти 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 зна-
чение, 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 резулта-
ти, сравними с инхибицията на BRAF V600. Причина-
та е, че мутациите са различни и като водещи се очер-
тават само тези на екзон 11 и 13 (“hot spots”), докато ос-
таналите са съпътстващи (passenger mutations). Амп-
лификацията на сКІТ не се влияе от таргетна терапия. 
Проведените, фаза ІІ, проучвания са показали общ 
отговор в 16%-28% (22-24). По отношение на прежи-
вяемостта 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 Effi  cacy in Advanced 
Melanoma – TEAM Trial). За сега няма предстояща ре-
гистрация на сКІТ инхибитор.

NRAS

NRAS мутации се установяват в 5% до 20% от мела-
номите, с изключение на увеалния меланом. Те са 
най-чести на локус Q61. Мутации на KRAS и NRAS са 
изключително редки, както и комбинацията на NRAS-
mt с BRAF V600-mt. Директното таргетиране засе-
га не е успешно, използването на BRAFинхибитори 
при BRAF-wt е неуместно (ретроградна активация на 
NRAS) и затова се проучва използването на MEKинхи-
битори. 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 инхи-
битор 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 отдав-
на 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 функ-
ция е една от причините за резистентност към BRAF 
инхибиторите. Затова се проучва възможността за 
комбинирано таргетиране на МЕК и mTOR (27).

BRAF

BRAF V600 е най-честата мутация при ММ – в 45%-
60% от случаите (5, 7). Именно тази мутация и ус-
пешното 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 на-
личието на V600 мутация общо за най-честите под-
групи Е и частично К, които се откриват съответно 
в 85% и 15% при 97% от всички случаи на ММ. Апа-
ратурата THxTD (използвана от Novartis) установява 
V600E, V600K и останалите подгрупи (D и R). Всички 
подгрупи могат да се таргетират с наличните BRАFин-
хибитори. V600 e точковидна мутация и при нейното 
таргетиране се възпрепятства образуването на BRAF-
димери и се нарушава обратимата фосфорилация на 
АДФ в АТФ. Така се блокира автономната активация 
на мутиралата BRAF киназа. Номенклатурно наиме-
нование 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, про-
учване BRIM3 (28) и Dabrafenib с дневна доза два пъти 
по 150 mg (Tafi nlar, Novartis) с регистрационно, фаза 
ІІІ, проучване BREAK 3 (29). Те са регистрирани като 
категория 1, а терапията с тях е с НД 1а (13).

През 2018 г. EMA регистрира и третия BRАF-i 
Encorafenib (BRAFTOVI, Array BioPharma) с днев-
на доза 450 mg регистрационно, фаза ІІІ, проучване 
Columbus, но засега не се реимбурсира в България (30).

Монотерапията с BRАF-i постигна за първи път зна-
чимо 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-чес-
тата причина е ретроградната (upstream) активация на 
NRAS и на МАРК чрез заобикаляне на инхибирания 
BRAF през активиране на неговата изоформена ки-
наза 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-независи-
ми (Фиг. 13).В 10% от случаите се установи първична 
резистентност, дължаща се на загуба на p16 с ампли-
фикация 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 резис-
тентност е активирането наMEK – ERK в МАРК сиг-
налния път, логичното решение е едновременното ин-
хибиране на BRAF и МЕК.

МЕК

МЕК е с мутации в не повече от 10% от случаите. Те 
не се изследват рутинно и индикация за приложение-
то на МЕКинхибиторите(MEK-i)са наличието на го-
респоменатите NRAS мутации (все още в изпитателен 
период) и основно BRAF V600 мутации. Само едно, 
фаза ІІІ, проучване (MЕTRIC) е провеждано с MEK-
iTrametinib при BRAF V600+ и резултатите са покри-
ли изискванията за неговата регистрация – ORR 22%, 
mPFS 4.8 м. и 6-месечна OS – 81% (31).

Номенклатурното наименование на МЕКинхибитори-
те 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 комби-
нация 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 

два пъти по 45 mg (MEKTOVI, Array BioPharma) в ком-
бинация 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 ред-
ки 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 формулиране-
то на комплекса eIF4F, активиращ ключови специфич-
ни 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 адю-
вантно приложение на комбинацията Dabrafenib и 
Trametinib в ІІІ стадий.
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Прогностични и предиктивни фактори при таргет-
ната терапия

При подгруповия анализ на резултатите от таргетна-
та терапия,при комбинацията Dabrafenib + Trametinib 
(проучването Combi-D),се установиха клинични и 
биохимични фактори, които иматкакто прогностично, 
така и предиктивно значение за резултата от терапи-
ята – 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 комбина-
цията 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 монито-
риране на терапията и ранно откриване на прогресия 
при пълен отговор) да се установява и причината за 
резистентност. S100 и LDH имат прогностично и пре-
диктивно значение. LDH участва и в M категорията на 
TNM.

Имунотерапия

ММ е един от най-имуногенните тумори. Потвържде-
ние са многобройните случаи на спонтанна регресия 
на първичния тумор, появата на витилигоподобни хи-
попигментации по кожата, особено при авансиране на 
заболяването (имунна реакция срещу меланоцитите) 
и установяване на имунокомпетентни Т-лимфоцити, 
сенсибилизирани към туморно асоциирани антиге-
ни (ТАА) на ММ. Като причина за имуногенността се 
приема големият брой мутации, предполагащ експре-
сията на нови неоантигени. Многобройните изпитани 
имунотерапии нямаха добри резултати. Единствено 
приложението на IL2 в големи дози демонстрира при 
малък процент от пациентите удължаване на прежи-
вяемостта (37).

Промяна настъпи с проучванията на сигналните пъ-
тища в имунонекомпетентния Т-лимфоцит, активи-
рани по време на сенсибилизирането му от антиген 
представящите (дендритни) клетки – АПК. Те са или 
стимулиращи процеса (агонисти) или блокиращи (ан-
тагонисти). Ролята на блокиращите сигнални пътища 
е да предпазват организма от прекалено силно активи-
ране на Т-лимфоцита и автоимунни реакции, но заед-
но с неблагоприятните фактори на туморната микро-
среда – цитокини (TNF-β, IFN-Ƴ, Il-10) и регулаторни 
имунни клетки (T reg), този процес води до имунен 
толеранс спрямо тумора. Засега в клиничната прак-
тика 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 под-
лежат на имунотерапия с двете антитела или тяхната 
комбинация.

Анти-CTLA-4 антитяло

Процесът на първично сенсибилизиране (стимула-
ция) 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). Сиг-
налът е слаб и затова е необходимо усилване с ко-сти-
мулиращ сигнал чрез свързването на мембранните 
В7.1 молекула на АПК и CD28 на лимфоцита, което е 
и допълнителен механизъм за разпознаването на ан-
тигена 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 син-
тезиран рецептор CTLA-4, който има по-голям афини-
тет към В7.1 молекулата от CD 28 и се активира сиг-
нален 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 регистри-
ран 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 тар-
гет туморните клетки. Това е едно от обясненията за 
широкия спектър на нежелани странични действия на 
препарата (EADO 2017). Сега се разработва второ по-
коление Ipilimumab-NF, който намалява ефективност-
та 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 (ан-
тиген) на стената на лимфоцита, която след началото 
на първичната сенсибилизация се свързва с лиган-
да PDL1 на стената на АПК и се активира негативен 
сигнален път, ограничаващ пролиферацията и акти-
виращ 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. Разработе-
ните антитела срещу PD1 и PDL1/2 удължават живота 
и пролиферацията на имунокомпетентните Т-лимфо-
цити, както и възстановяват активността на „изтоще-
ните“ Т-лимфоцити (exhausted – T ex) (41, 42).

FDA, EМA и в България са регистрирани препарати-
те 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 отго-
вор 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 метас-
тазирал увеален ММ, който е резистентен на химиоте-
рапия.

Комбинация на CTLA4 + PD1 антитела

С комбинацията се постига по-бърз и по-голям тумо-
рен 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 достиг-
ната, в тази с Nivo е 37.6 м. и в тази с Ipi – 19.9 месеца.

Безспорното предимство на комбинацията се огра-
ничава от многото (59.3%) странични действия 3/4 
степен, довели до окончателно прекратяване на тера-
пията при 39.3% от пациентите. Ефектът от лечението 
обаче продължава при 80% от пациентите след спира-
не 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 пър-
ва линия, а таргетната терапия да се включи при евен-
туална прогресия. Отговор на този въпрос се очаква 
от проучвания, които вървят в момента(SECOMBIT, 
NCT02631447).

Прогностични и предиктивни фактори на имуноте-
рапията

Ефектът от терапията зависи от същите клинико-био-
химични фактори като таргетната терапия, но ос-
вен тях има установени няколко други фактора, като 
най-важният е нивото на експресия на PD-L1 от ту-
мора. 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 ли-
гандата, но количественото ѝ изражение има предик-
тивност (G. Long, ASCO 2017).

Вторият предиктивен фактор е наличието на ту-
мор-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) имун-
на резистентност е много рядка при ММ (Фиг. 14а.). В 
повечето случаи се касае за адаптивна имунна резис-
тентност 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 ту-
морна микросреда

Тип І – експресия на лигандите и масивна инфилтра-
ция от TIL.

Тип ІІ – липса на лигани и TIL – туморът е „студен“, не 
е имуногенен.

Тип ІІІ – експресия на лиганди, липса на TIL – онко-
генна индукция на лигандите с липсващ имунен отго-
вор – 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 – екс-
пресия на лигандите и наличие на TIL, може да има 
предиктивно значение за избора на терапия (46). При-
тип 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 ту-
морът е неимуногенен и той може да се превърне от 
„студен“ в „горещ“ чрез инжектиране на онколитичен 
вирус (T vec – Imlуgic), лъчетерапия или химиотера-
пия, 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 хи-
миотерапия (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 хоризон-
тален ход на кривата със съвсем лек спад, дължащ се 
на придобитата резистентност. Установи се, че причи-
ните за това са две –дезактивация на JAK1 или JAK2–
загуба на чувствителност към IFN-Ƴ (JAK-STAT3 сиг-
нален 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 

показателя (Фиг. 15.) (48):

• ниво на експресия на PD1-L;

• инфилтрация с TIL, количество, както и тяхната ло-
кализация (в периферията на тумора или в него);

• ниво на LDH – повишаването на нивото ѝ съответ-
ства 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 мо-
дел за очакван ефект от лечението.

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 паци-
ента с тумори на кожата, 12.3% от всички новооткрити 
тумори. 3097 от пациентите са с базоцелуларен карци-
ном (BCC), 812 със спиноцелуларен карцином (SCC), 
500 с меланом и 6 с тумор от клетките на Merkel (MCC). 
Темпът на повишаване на заболяемостта при немела-
номните кожни тумори е по-висок от този при мела-
нома. 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 клет-
ки, 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 фи-
зиологично 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 горни-
те слоеве на епидермиса, докато отпадне от Stratum 
corneum. Настъпилите в първата дъщерна клетка му-
тации 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 предиз-
виква 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).

Базоцелуларен карцином

Базоцелуларният карцином е с най-висока и бързо по-
вишаваща 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 предраз-
положение, като при появата му на закрити от свет-
лината места, както и при наследствени генетични за-
болявания, 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 пове-
че от 95%.

Фигура 1. ВСС на лицето

Още през 70-те години на ХХ век започнаха проуч-
ванията на сигналния път Hedgehog (HH), който е 
активен през ембрионалното развитие и органогене-
зата, като постнатално активира тъканните стволови 
клетки само при репаративни процеси и подържането 
на хомеостазата. Сигналният път се активира от про-
теина Smoothen (Smo) при достигане на определено 
ниво на интрацелуларния оксистерол. Каскадно се ак-
тивира следващият протеин Glioma (Gli) и транскри-
пционните фактори в ядрото. Неактивното състояние 
на НН се подържа от супресора Patched1 (PTCH1), 
който извежда оксистерола екстрацелуларно и подър-
жа ниските му нива в клетката. Функцията на супре-
сора се блокира от лигандата Sonic Hedgehog (SHH), 
която се секретира авто- или паракринно и сигнални-
ят път се активира (Фиг. 2.) (5).

Фигура 2. Сигнален път Hedgehog
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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 Меркелови-
те клетки и нервните влакна за допир, с генна мутация 
предимно на PTCH1, а повърхностните (суперфици-
ални, 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 проме-
ни 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 ин-
филтрация на костните структури (спонгиоза и костен 
мозък) и Т4в – с инфилтрация на форамените на гръб-
начния стълб и черепа. N категориите са в зависимост 
от броя, големината и локализацията на лимфните ме-
тастази. М показва само дали има или няма хематоген-
ни метастази.

Като изключително локален процес, основното лече-
ние на ВСС е оперативното – ексцизия с 4-5 мм оси-
гурителна зона. В клиники, където е възможно, се 
извършва микрохирургия по Mohs за максимално ра-
дикална и щадяща интервенция. При пациенти, които 
не могат или не желаят оперативно лечение или то би 

причинило тежки козметични или функционални ув-
реждания, може да се проведе лъчетерапия.

Други локални методи са имунотерапия с Imiquimod 
(Aldara), електро-химиотерапия, криотерапия или фо-
тодинамична терапия.

При установените генетични причини за появата на 
ВСС, в терапията му навлезе таргетната терапия със 
SMO инхибитори, независимо дали се касае за мута-
ция SMO или PTCH1 (10). Регистрираните от FDA и 
ЕМА препарати са Vismodegib (Erivedge) и Sonidegib 
(Odomzo) – алостерични инхибитори (12, 13). В Бълга-
рия 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 лъ-
четерапия 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 ме-
сеца) 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 уста-
новени 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 спо-
радичните ВСС е установена първоначална вътреш-
на (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 плаз-
мено ниво на vismodegib, поради особености във фар-
макокинетиката му. При 20% от повлиялите се ВСС в 
рамките на една година се появява придобита резис-
тентност, 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 постиг-
нат много добри резултати, включително и CR >20%. 
При laBCC съществува въпрос как да се използва на-
чалният успех на терапията преди прогресия. Логично 
е таргетната терапия да се прилага като неоадювант-
на 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 имунотера-
пия 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 ННинхи-
битори 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 хро-
ничното 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 веру-
козни лезии. Както при ВСС, така и при SCC, най - рискови за рецидив, след операция или лъчелечение, са лези-
ите 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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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, ор-
битата или темпоралната кост;
• T4 – тумор с инвазия в скелета или периневрална ин-
вазия 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 ипси-
латерални, 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 лимф-
ни 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.

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 слу-
чаите. При високорисковите карциноми е подходяща-
микрохирургията по Mohs, при която радикалността 
може да достигне 100%.

Лъчетерапията е подходяща за пациенти, които не 
биха могли да понесат тежка операция или тя би била 
мутилираща. При съмнение за нерадикалност на опе-
рацията, лъчетерапията може да бъде прилагана адю-
вантно.

Алтернативни методи на лечение с по-ниска вероят-
ност за радикалност са: електрокоагулацията, криоте-
рапията, фотодинамичната терапия, имунотерапията 
с Aldara. След локален рецидив от операция и лъчете-
рапия 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 опе-
ративно 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 ре-
цидив;

• 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 те-
рапия на laSCC и мSCCcemiplimab Libtayo® на Sanofi /
Regeneron. Приетата доза е 350 mg на 3 седмици. Дос-
тигнатият туморен отговор е 49% (2). Започнаха и 
две проучвания с Pembrolizumab– KEYNOTE-629 и 
KEYNOTE-630. Първичната цел на първото е общи-
ят туморен отговор (3). При второто първичната цел 
е свободният от тумор период (DFS),потвърден с би-
опсия (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 при-
ема за невроендокринен тумор, произходът на тумор-
ните 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). Устано-
ви се, че в Европа, САЩ и Япония в 80% от случаите на 
МСС саMCPyV+, докато в Австралия вируспозитив-
ните 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 паци-
ентите с МСС MCPyV+ се установява висок титър на 
антитела срещу вируса и по-добра прогноза на забо-
ляването с по-дълъг период до прогресия (2). Вирусът 
не е трансмисим, което се дължи на неговото инте-
гриране 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 активи-
ране на сигналния път PTI3 – mTOR – AKT. Като се 
използват in vitroмодели се предполага, че експресия-
та по цялата дължина на LTA е способнада прекъсне 
стабилността на клетъчния геном и да активира мута-
генния ензим APOBEC3B, както при други онкогенни 
вируси като НРV.По отношение на мутационния ста-
тус 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 отго-
вор и да бъдат обект на имунотерапия.

Епидемиологичните фактори са свързани с напред-
нала възраст(над 65 години), УВ лъчи, имуносупре-
сивни състояния и болести. Използва се акрони-
ма:AEIOU–Asymptomatic/lack of tenderness,Expanding 
rapidly,Immune suppression,Older than age 50, UV-
exposed site on a person with fair skin. В 89% от случаите 
пациентите отговарят на поне 3 от тези критерии (6). 
Прогностичните хистопатологични фактори на уни-
вариантния анализ са дебелина на тумора (Р=0.001), 
туморен размер (0.0002), най-дълбоките анатомич-
ни структури, засегнати от тумора (Р=0.0003), вид на 
туморния растеж (Р=0.003), лимфоваскуларната ин-
вазия (Р=0.00001), наличие на туморни инфилтрира-
щи 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 новообразова-
ние, което може да наподобява и възпалителен процес 
(Фиг. 1.). Най-честата локализация е лицето и крайни-
ците(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 дифе-
ренциална 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 диферен-
циалната диагностика с други тумори се използва ИХХ 
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с chromogranin A, synaptophysin, neron specifi c enolase, 
neurofi lament protein, CD 56 (7). Вирусният причини-
тел на заболяванетоMCPyV се открива с RT-PCR.

Първичният тумор (Т) е локално агресивен и се стади-
ра по екстензивния растеж като карциномите с прог-
ностични 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).

N1 – лимфна метастаза(и), N2 – интранзитни метаста-
зи, N3 – лимфни и интранзитни метастази.

M се стадира като при меланома, с който имат подоб-
но биологично поведение и терапевтични подходи – 
спонтанна регресия, интранзитни регионални лимф-
ни и хематогенни метастази.

Лечение

Основно се разчита на радикална операция на пър-
вичния тумор. Препоръчва се отстраняване с 3 см 
осигурителна зона, биопсия на стражевите лимфни 
възли, адювантна лъчетерапия, а при хематогенна ди-
семинация – химиотерапия (8). В нерезектабилен ІІІ 
и ІV стадий при пациентите все още основното сис-
темно 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 уста-
новява промяна в преживяемостта.

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 проуч-
ването беше постигнат туморен отговор в 33%, както 
при наличие на PD-L1, така и при липса на PD-L1, как-
то при MCPyV+, така и при MCPyV-, въпреки че ре-
зултатите 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 регис-
трация от ЕМА за първа и втора линия на лечение.
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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 ту-
мори (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, ня-
кои от които са с добра прогноза, а други – практи-
чески нелечими (3, 4), поради което всички ръковод-
ства 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 + MIR143-NOTCH сливане

Грануларноклетъчен тумор SOX10+, S100+, CD68+

Дезмопластичен дребно-
кръглоклетъчен тумор

DSRCT Полифенотипен: WT1+, 
CK+, EMA+, Desmin+, 
но Synaptophysin-, 
Chromagranin A-

EWSR1-WT1 сливане

Дерматофибром (фибрози-
ращ 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

Епителоиден сарком CK+, EMA+. Ко-експресия 
на CK и CD34 е уникална 
за епителоиден сарком!

Биалелна SMARCB1 
инактивация, в резултат на 
22q11 делеция
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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 Маркери за съдов 
произход: ERG+, CD31+, 
CD34+, както и HHV8+

Лейомиом/

лейомиосарком

LMS 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 
neurofi lament

Биалелна SMARCB1 
инактивация

Малигнен тумор на 
периферни нервни обвивки

MPNST Ко-експресия на S100 и 
SОX10

NF1 мутация

Мезенхимен хондросарком SOX9+, CD99+ HEY1-NCOA2 сливане

Миоепителен тумор Полифенотипен: епителни 
маркери: CK+, EMA+, 
p63+; миоепителни мар-
кери: S100+, SOX10+; 
мускулни маркери: SMA+, 
calponin+

EWSR1 пренареждане

Нодуларен фасциит SMA+, calponin+ MYH9-USP6 сливане

Осифициращ 
фибромиксоиден тумор

OFMT S100+, desmin+ PHF1 пренареждане в 
някой от случаите

Периневрином EMA+, CD34+, S100-, 
SOX10-

Периваскуларен 
светлоклетъчен тумор

PEComa Мускулни маркери: SMA+, 
desmin+, меланоцитни 
маркери: HMB45+, 
MelanA+

TFE3 пренареждане,

TSC1/2 мутация

Псевдомиогенен 
хемангиоендотелиом

CK+, ERG+, CD31-, CD34- SERPINE1-FOSB сливане

Рабдомиосарком RMS Desmin+, myogenin+, 
MyoD1+

PAX3-FOXO1 и PAX7-
FOXO1 сливания

Сарком с BCOR 
пренареждане

BROR+, SATB+, BCOR-CCNB3 и BCOR-
MAML3 сливания

Сарком с CIC опренареждане WT1+ CIC-DUX4 сливане

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 кос-
тите 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 ста-
дия – 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

Злокачествени

I A G1 T1 M0 Ниска степен на малигненост

А Интракомпартментално

I B 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 ана-
томични 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, синови-
ята 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 об-
ласти на крайниците и тялото. Напредването на тумора се осъществява през местата на съдови перфорации и ме-
котъканни 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 основ-
ната 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 екстрао-
сална 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 радикал-
ност на оперативната интервенция. Интраоператив-
но 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 хистологична-
та верификация на резекционните линии се осъщест-
вява най-добре чрез маркиране на срезните повърхно-
сти с трайно багрило. При установяване само на нор-
мална тъкан по резекционната повърхност, границата 
се определя като широка (туморът е отстранен en bloc 
и изцяло е покрит с непрекъснат слой от нормални тъ-
кани) или радикална (туморът е отстранен en bloc, за-
едно с цялото му анатомично ложе и неговата естест-
вена 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 уста-
новяване 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 опе-
ративната намеса. Ампутацията не е синоним на ради-
кална интервенция, тя може да варира от радикална до 
интралезионална резекция.

Предложената от Lee Jeys et al. през 2017 г. (17) Бир-
мингамска система за хирургично стадиране на остео-
генния сарком се опитва да прогнозира риска от лока-
лен рецидив в зависимост от отговора от проведената 
предоперативна химиотерапия (добър при ≥ 90% по-
стигната туморна некроза и лош отговор при < 90% ту-
морна некроза) и от вида на резекцията (< 2 мм или ≥ 
2 мм). Интралезионната резекционна линия и лошият 
отговор от неоадювантната химиотерапия се опреде-
лят като независими рискови фактори за локален ре-
цидив. Честота на локалните рецидиви при болните с 
неблагоприятни фактори нараства с 16% спрямо тези с 
благоприятни. Докладва се 5-годишна обща преживя-
емост 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

Всяка степен

Няколко метастази в засегната кост

Метастази извън засегнатата кост

Големината на резекционната линия все още е пред-
мет на редица дискусии в зависимост от хистогенеза-
та на тумора и локализацията му. В доклада на Todd 
E. Bertrand от 2015 г. (19) е сравнена честотата на ло-
калните рецидиви при болни с остеосарком с резек-
ционна 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 последно-
то 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 кое-
то не се приема категорично, че локален контрол би 
могъл да се постигне с отрицателна граница от 1 мм. 
Препоръчва се по-консервативен подход, който опре-
деля 3 см като минимална широка граница при болни 
с неблагоприятен отговор от проведена неоадювантна 
химиотерапия или при такива, при които не е про-
ведено 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 мекотъ-
канни тумори е МРТ с контраст. Магнитният резонанс 
може да представи подробно локалното разпростра-
нение на тумора в медуларния канал и извън костта. 
КТ предоставя предимно информация за костното по-
ражение и в по-малка степен изобразява екстраосал-
ната туморна компонента. Рентгенографията показва 
само по-големи костни промени и има малка инфор-
мативна стойност. Системното разпространение на 
заболяването се оценява чрез КТ на гръдния кош, ко-
ремните органи и подходящи радионуклидни диагно-
стични методи като ЦКС, SPECT-CT, ПЕТ-КТ. Всеки от 
тези диагностични методи има своята стойност и съ-
поставката на информацията от тях е в основата при 
определяне на правилния лечебен план. Компроми-
сите в диагностичната подготовка поради финансови, 
времеви или други причини могат да компрометират 
изхода от лечението.

Хистологична диагноза

Биопсията е водеща при хистологичната диагностика 

на туморите (3, 25). Образните изследвания дават ин-
формация за най-подходящото място за осъществя-
ване на биопсично изследване, което трябва да бъде 
съобразено с достъпа на дефинитивната интервенция. 
Това позволява мястото на биопсията да бъде ексци-
зирано en bloc с тумора и да се избегне контаминиране 
с туморни клетки. Биопсията се извършва на места, 
разположени далеч от функционално важни структу-
ри, като магистрални съдове, нерви, критични сухо-
жилия и мускули. Достъпът трябва да преминава през 
възможно най-малко тъкани, без странична послой-
на дисекция, по възможност само през едно мускул-
но 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 тумо-
ра, докато се получи хистологичния резултат. Спаз-
ването 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 за-
труднило интерпретацията не само на разпростране-
нието, а понякога и на определяне на характера на ту-
мора (3, 26). Според Mankin и Huang (26, 27) лечебните 
и козметични резултатите са по-добри, когато биопси-
ята и последващото дефинитивното оперативно лече-
ние 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 тъ-
канен дефект, която зависи от различни фактори като 
възраст, активност и очаквания на пациента, опит и 
философия на хирурга, техническо обезпечение и на-
личие на импланти. Обикновено тези два взаимосвър-
зани проблема се решават едноетапно, но е възможно 
и лечение в два или повече етапа, понякога в различни 
анатомични области от различни хирурзи, напр. мус-
кулни транспозиции от предмишницата след резекция 
на лъчевия нерв в мишницата. Целта на реконструк-
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цията е максимално приближаване към предболестно-
то състояние на пациента и/или свеждане до минимум 
на функционалния дефицит. Понастоящем все по-го-
лямо 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 компо-
ненти.

Въпреки че хирургичните техники за реконструкция 
на дефектите след туморни резекции са извън обхвата 
на този текст, ще се спрем накратко на някои възмож-
ности според анатомичната област и типа на дефекта 
(28, 29, 30, 31). Широката резекция дистално от тарзу-
са нерядко изисква частична ампутация на ходилото, 
която го оставя с намалена, често цикатрициална, но-
сеща 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 подко-
лянни протези позволяват по-добра функция за еже-
дневна, 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 тумори-
те на голямо протежение проксимално от глезена.

Резекцията на дисталния край на тибията може да 
бъде възстановена чрез костен алоприсадък с артроде-
за на глезенната става или панталарна артродеза, чрез 
индивидуално изработена ендопротеза за дисталната 
тибия и глезенната става, чрез транспозиция на фи-
булата. 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 дис-
талната част на бедрената кост са сред най-честите 
интервенции. Заместването на коляното с „туморни“ 
протези с различна конструкция е практически стан-
дарт 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 лос-
товата 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 резек-
ция 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. Из-
вършва се транспозиция на мускули от задната група 
към пателата.

Използването на съдови (протезни) реконструкции 
увеличава възможностите за постигане на широки ре-
зекционни 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 тазобе-
дрената и колянната става.

Резекциите на тазовите кости варират от изолирани 
резекции на някое от рамената на срамната или седа-
лищната кост или крило на хълбочната кост, които не 
изискват реконструкция до отстраняване на ацета-
булума с последващо възстановяване с алоприсадък, 
модулни или индивидуално проектирани импланти. 
Вариантите на периацетабуларни резекции, на хеми-
пелвектомия или на хемикорпоректомията, при коя-
то 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 съответ-
но 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 ва-
рират 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 съеди-
нителна 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). Eмбрио-
налният рабдомиосарком се среща по-често при деца, синовиалния сарком – в млада възраст, а недиференцира-
ния 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 кости-
те по TNM класификацията, в сила от 2018 г.

Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със сре-
дата

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 Свързани с пациента Свързани със сре-
дата

Основни Анатомична област, хистологичен вид, 
размер на тумора: < или >5 см; дълбочи-
на на инвазията и степен на диференци-
ация

Допълнителни FL11 транскрипция за саркома на Юинг;

SYT–SSX транскрипция за синовиалния 
сарком; FOXO1

транслокация за алвеоларния 
рабдомиосарком; резекционни линии; 
първичен или вторичен

Неврофиброматоза 
1; лъчево-индуциран 
сарком

Качество на 
хирургията и ЛЛ

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 при-
емат: 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 ту-
морния 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 хирур-
гичната 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 екви-
валентна 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 съ-
ответно 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 възрас-
това 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 дефини-
тивно 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, съ-
ответно R0, R1 и R2 резекция, като достигнатата десет-
годишната обща преживяемост е 86%. Дефинитивното 
ЛЛ се прилага в случаите, при които локализацията на 
тумора не позволява осъществяване на пълна хирур-
гична резекция (гръбначния стълб и основата на чере-
па) (13). В тези области се предпочита ЛЛ с протони. 
Предимството на протоните е максималната ексала-
ция 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 хондросар-
ком в областта на базата на черепа, лекувани с помо-
щта на комбинирано лъчение – фотонно и протонно. 
Съобщават за 10-годишна степен на ЛК от 98%. Подо-
бен ЛК е докладван и при други проучвания, използ-
ващи 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 (50-
60% 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 кон-
венционални 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-важни-
ят 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 бело-
дробни 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 (бу-
уст), 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 опера-
тивно 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 предим-
ството на следоперативното ЛЛ за повишаване на ло-
калния контрол при болни с позитивна или близка ре-
зекционна 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 следопера-
тивно лъчелечение редуцира сигнификантно честота-
та на локалните рецидиви. В последните години реди-
ца 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.

Предоперативно ЛЛ

Предоперативно ЛЛ се провежда при болни с 
неблагоприятен отговор след проведени два курса 
химиотерапия (< 50% редукция на размерите на оце-
няваната туморна маса) (26).

Прилагат се дози от 36 Gy до 63 Gy. Стандартно за пре-
доперативно ЛЛ се назначава доза от 50,4 Gy при 1,8 
Gy дневна фракция. В случаите на понижена толерант-
ност на съседните здрави органи или при нарушено 
заздравяване на тъканите, дозата може да бъде нама-
лена 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 лъче-
терапия 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 локални-
те 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 мекотъкан-
ни 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 гру-
пата 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 крайници-
те и проведена КХ и следоперативна химиотерапия с 
доксорубицин и циклофосфамид, с или без едновре-
менно 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, 
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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 тумо-
ри с дълбока инфилтрация и при рецидив на болес-
тта

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 ви-
соки 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 мултидисциплина-
рен 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 (лъчете-
рапия). 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 (ба-
зиран 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 палиа-
ция 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, тера-
пия 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 всич-
ки ракови заболявания при възрастни и 20% от всички 
педиатрични солидни тумори. Мекотъканните сарко-
ми (МС) са най-честият тип саркоми, съставляващи 
близо 80% от тях. Останалата част се състои от кост-
ните саркоми. Различават се повече от 50 хистологич-
ни подтипа МС, като най-чести са:

– UPS (Undiff erentiated pleomorphic sarcoma, преди 
наричани malignant fi brous histiocytoma);

– липосарком;

– лейомиосарком;

– миксофибросарком;

– синовиален сарком;

– MPNST (Malignant peripheral nerve sheath tumor) (1).

Фиг. 1. На кръговата диаграма (Pie chart) е показано 
процентното разпределение на МС по хистологич-
ни подтипове (POLY (ADP) RIBOSE POLYMERASE 
INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF MALIGNANT 
PERIPHERAL NERVE SHEATH TUMOR, May 2016 
Christine Michelle Farrell)
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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 определе-
ни 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 fi brous 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 гермина-
тивна 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 гермина-
тивна 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 dermatofi brosarcoma 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 ме-
тастазиране;

– 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 ня-
кои специфични области, e възможно да се подходи с 
предоперативна ХТ и/или ЛТ. След което към опера-
ция 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 из-
ползвана предоперативно.

Неоадювантната ХТ с поне 3 курса антрациклин + 
ifosfamide е терапевтична възможност при високори-
скови пациенти, след обсъждане на мултидисципли-
нарна среща и получаване на споделено решение за 
това заедно с пациента, с оглед на рядко наблюдавания 
риск от прогресия на заболяването по време на предо-
перативната 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 ли-
нии, като в такъв случай не се налага адювантна тера-
пия.

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 катего-
рична 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 high-
grade 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-до-
бър 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 разли-
чен профил на токсичност, конкретно по отношение 
на кардиотоксичността). Базирайки се на тези огра-
ничени данни, адювантната терапия не трябва да се 
използва рутинно. Би трябвало да се предложи в си-
туация на високорискови пациенти, които биха има-
ли 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 един-
ствено на ХТ. Изолираната перфузия на крайник при 
МС показва много добра степен на отговор и сигнифи-
кантно запазване на крайника. (4)

При локализиран клинично нерезектабилен МС се из-
ползва ХТ +/- ЛЛ, след което се прави повторна оцен-
ка на резектабилността. При операбилно заболяване 
се предприема хирургично отстраняване, преценка за 
адювантно ЛЛ, а при все още нерезактабилно заболя-
ване се следват препоръките като при авансирало за-
боляване. (4)

• 1-ва линия терапия при напреднало и метастатич-
но заболяване:

Палиативната системна терапия цели първоначално 
облекчаване на симптомите, да превантира или забави 
прогресия на заболяването, и в някои случаи, да подо-
бри OS на 5-та година. Двата цитостатика doxorubicin и 
ifosfamide са показали активност при МС и са използ-
вани 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, миело-
супресия, и хеморагичен цистит, поради което се при-
лага с Mesna.

Дискусионен е въпросът за добавяне на ifosfamide към 
стандартния режим на doxorubicin.

Различните рандомизирани клинични изпитвания 
съобщават по-добър отговор с комбинираното лече-
ние (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. Комбини-
раната 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 начало-
то на ifosfamide 

Повторение през 28 дни.

Хирургията се явява стандартен терапевтичен подход 
при метахронно заболяване (свободен от заболяване 
период ≥ 1 година), с резектабилни белодробни ме-
тастази без извънбелодробно ангажиране, стига да е 
възможна пълна ексцизия на всички лезии. Възмож-
но е, след успешното лечение на МС, да се установи 
солитарен метастатичен депозит в белия дроб при 
проследяващите рентгенографии или КТ на гръден 
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кош. Тази лезия често изглежда като малко кръгло 
„гюле“ („cannon ball”), откъдето се нарича “cannon ball 
metastasis”. При възможност лезията може да бъде ре-
зецирана и, ако наистина е солитарна метастаза, паци-
ентът да бъде излекуван.

При наличие на синхронни белодробни метастази от-
ново ХТ е стандартният подход при липса на извънбе-
лодробно 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 ме-
тастатично заболяване.

Анализът на прогностичните фактори дава информа-
ция за химиочувствителността на специфични хисто-
логични подтипове. Напр. синовиалният сарком по-
казва по-висока степен на отговор към ХТ, съдържаща 
ifosfamide, в сравнение с други подтипове МС. Анги-
осаркомите са отделна група на МС по отношение на 
прилаганата терапия при тях. Те са единственият под-
тип, 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 ци-
тостатика 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 прогре-
сират и са претретирани, стига да са „fi t” (в добро 
общо състояние). Ако са „unfi t” – 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 ци-
тостатици, освен doxorubicin и ifosfamide, използвани 
при  МС са: epirubicin, dacarbazine, cyclophosphamide, 
eribulin, trabectedin, docetaxel и gemcitabine. Комби-
нацията gemcitabine/docetaxel често се използва като 
2-ра линия терапия (не се препоръчва като 1-ва ли-
ния) 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 зна-
чително 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: умо-
ра, хипертония, анорексия и диария.

Trabectedin е предпочитан 2-ра/3-та линия при липо-
саркоми и лейомиосаркоми, като този агент е пока-
зал 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 метаста-
тичен или нерезектабилен липосарком след базира-
на на антрациклин терапия, като демонстрира подо-
брение 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 специфич-
ни саркоми, които са със склонност да метастазират 
в лимфните възли и трябва внимателно да бъдат оце-
нени (при физикалния преглед, чрез образни изслед-
вания и да се прецени необходимостта от сентинелна 
лимфна биопсия), при данни за ангажиране – и лимф-
на 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 стади-
рането 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 ал-
веоларния soft  part сарком (има склонност да метаста-
зира в мозъка), ангиосаркома, левостранния сърдечен 
сарком.

Препоръчва се използването на ПЕТ/СТ като инстру-
мент за разграничаване на добре диференциран от де-
диференциран липосарком, ПЕТ/СТ може да помогне 
и при определяне мястото за биопсия.

Alveolar soft  part sarcoma (ASPS), ALT/WDLS и светло-
клетъчните 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 тран-
сформация 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 те-
рапевтични възможности на агенти, таргетиращи 
специфични молекулни сигнални пътища, участващи 
в патогенезата на PNST и нуждата от адекватна алтер-
нативна 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 тотал-
ната хистеректомия. Прогестини, ароматазни инхиби-
тори или LH-RH агонисти (при пременопаузални па-
циентки) могат да се използват като системна терапия 
при метастатичен low-grade ендометриален стромален 
сарком. Tamoxifen и съдържаща естроген хормоно-
заместителна терапия е контраиндицирана в случая 
поради риск от възможно действие като агонист. ХТ, 
операцията на белодробни метастази, са възможнос-
ти, ако има PD на фона на хормонотерапията. Препо-
ръчва 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 твърде-
ние: 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, подкож-
ни, меки, и не се променят по размер с години.

При добре диференцираните липосаркоми не се нала-
га образно изследване на гръдния кош.

При добре диференциран/дедиференциран липосар-
ком (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 амп-
лификация на хромозома 12q13−15, но не и при дру-
гите саркоми. В патогенезата на липосаркомите се 
предполага, че участие имат няколко онкогена, основ-
но MDM2, CDK4 и HMGA2. Докато инхибиторите на 
MDM2 са все още оценявани в клинични проучвания, 
втори actionable и обещаващ таргет се оказва cyclin-
dependent kinase 4 (CDK4), който е амплифициран в 
до 90% при WD/DDLS. При липсата на налични тера-
певтични възможности, инхибирането на CDK се явя-
ва потенциална такава (3), но на този етап palbociclib 
няма одобрение при тази индикация.

Таблица 2.

Системна терапия при мекотъканните саркоми без хистологично специфициране: (3)

Предпочитана схема Други схеми Полезни схеми при оп-
ределени обстоятелства

Неоадювантна/ 
адювантна ХТ

AIM (doxorubicin, ifosfamide, 
mesna)

Ifosfamide, epirubicine, mesna

AD (doxorubicin, 
dacarbazine) 

Gemcitabine + docetaxel

Ifosfamide

Trabectedin (при myxoid 
liposarcoma)

1-ва линия ХТ при 
авансирало/

метастазирало 
заболяване

базирани на антрациклин схеми:

Doxorubicin;

Epirubicine;

Liposomal doxorubicin

AIM (doxorubicin, ifosfamide, 
mesna)

Ifosfamide, epirubicine, mesna

базирани на гемцитабин 
схеми:

Gemcitabine;

Gemcitabine+ docetaxel;

Gemcitabine+ vinorelbine;

Pazopanib (при непод-
ходящи за и.в. систем-
на терапия);

Larotrectinib; entrectinib 
при саркоми с NTRK 
gene fusion

Последваща линия 
ХТ при аванси-
рало/

метастазирало 
заболяване

Pazopanib;

Trabectedin (при липосарком и 
лейомиосарком);

Eribulin (при липосарком)

Dacarbazine;

Ifosfamide;

Temozolomide;

Vinorelbine

Pembrolizumab – на 
етап оценка в клинич-
ни проучвания

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 вклю-
чи 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 драй-
вър. 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 пролиферация-
та на TRK фузионни тумори. Такива редки тумори са: 
секреторният карцином на слюнчената жлеза, секре-
торният карцином на гърдата, congenital mesoblastic 
nephroma, pediatric melanoma, и infantile fi brosarcoma.

Изследване за NTRK gene fusions трябва да се направи 
при пациенти с локално авансирали, нерезектабил-
ни тумори или при тези с метастази, в случаите, ко-
гато традиционната терапия е без успех. С приоритет 
при изследването са хистологии, които е вероятно да 
имат NTRK gene fusions, като infantile fi brosarcomas 
и негативни за ALK и ROS1fusion (-) infl ammatory 
myofi broblastic tumors.

Приема се най-често, че NTRK gene fusions са взаимно 
изключващи се с други първични онкогенни драйвър-
ни 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 рутинно-
то изследване на NTRKfusion.

В комплексното лечение на саркомите вземат учас-
тие много и различни специалисти. Някои от клю-
човите характеристики на отделните нозологични 
единици са представени в следващите редове, но като 
се има предвид, че това са редки заболявания и с реди-
ца 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 би-
опсия да започне с предоперативно ЛЛ. Това е така по-
ради следните причини: по-ниска ЛТ доза (по-малък 
обем на ЛЛ), подобряване на резектабилността, пости-
гане на свободни резекционни линии, по-добра окси-
генация на туморните клетки, по-малка в дългосрочен 
план токсичност от ЛЛ. Недостатък на предоператив-
ното ЛЛ при МС на крайниците са увеличените остри 
раневи усложнения (или увеличаване на най-често об-
ратимите ранни токсичности на ЛЛ).

Приложено следоперативно ЛЛ се свързва с увелича-
ване 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 радио-
сенсибилизация (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

Фиброза

Лимфедем

Нарушения в цвета на кожата

Телеангиектазии

2-ри тумор

При разглеждане на лекарствената терапия при голя-
мата група на МС най-общо се цели отдиференцира-
нето им в подгрупи, като терапията за всяка от тях чес-
то е различна. Отделните подтипове имат и различна 
склонност към метастазиране.

Двете най-големи групи са:

I. Специални хистологии (десмоидни тумори, рабдо-
миосарком).

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. ком-
пютърна томография на гръден кош, при локализира-
но 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 (индивиду-
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ално се преценява въз основа на възраст на пациента, 
органна функция, ECOG PS, размер на тумора и grade). 
Локалният контрол зависи най-вече от резекционни-
те линии. Рискът от метастази (около 40%) зависи от 
хистoлогичната диференциация на тумора.

Няма данни от рандомизирани клинични изпитвания, 
дефиниращи най-ефективната терапевтична страте-
гия, както дали да се провежда конкурентно или по-
следователно 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 стан-
дарт е хирургичната ексцизия с негативни резекцион-
ни линии.

+ ЛЛ при непостигнати подходящи онкологични ре-
зекционни линии (поне 1 см, без ангажиране на фас-
ция) 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 се-
лектирани 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 ре-
зултат (това са пациенти, при които се налага голяма 
резекция като дизартикулация, ампутация или хеми-
пелвектомия или с high-grade тумор на крайниците 
> 8-10 см с висок риск от локален рецидив и далечни 
метастази) или потенциално резектабилно или нере-
зектабилно първично заболяване – предоперативно 
ЛЛ, или комбинирано химио-лъчелечение, ХТ, изоли-
рана 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 метата-
зи) – още с диагностицирането на заболяване-
то се установява разпространение в един орган 
(най-често бял дроб) с ограничен туморен обем, 
който е подходящ за третиране чрез локални ме-
тоди;

– Disseminated metastases (дисеминирани метаста-
зи) – мултимодалният модел на лечение в този 
стадий е от изключителна важност – системна 
терапия, метастазектомия с/без ЛЛ, при бело-
дробни метастази се предпочита резекция или 
SBRT (stereotactic body radiation therapy), аблация, 
емболизация (при небелодробни лезии). Пациен-
тите могат да се разделят след първоначалната 
терапия на асимптоматични, при които място би 

намерила стратегията “watchful waiting” (особено 
при белодробни нодули < 0.5 см), и на симпто-
матични, 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 след-
ва принципите според стадия и операбилността му 
(както при пациент с нова първична лезия), а при на-
личие на далечни метастази се провежда терапия как-
то при наличие на синхронни метастази, извършва се 
регионална лимфна дисекция при наличие на лимфна 
дисеминация +/- ЛЛ.

Операбилните метастази в белия дроб, без друга екс-
трапулмонална дисеминация, се лекуват чрез комби-
нирана ХТ (базиран на doxorubicin режим) и хирур-
гична 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. Сред-
ната обща преживяемост е 18 месеца. При неуспех на 
1-ва линия терапия, се предлага оптимална палиатив-
на грижа и възможност за насочена според хистологи-
ята 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 орга-
ни. Произхожда хистогенетично от ендотела на лимф-
ните 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 хер-
песен вирус 8 (HHV8), който се намира в лезиите на 
засегнатите хора почти в 100% и е възможно да се пре-
даде чрез слюнката, при органна трансплантация, кръ-
вопреливане. 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. Ри-
скови 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, конкрет-
но подбедриците и ходилата. Не е характерно извън-
кожното 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-свър-
зания 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-
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носупресивна терапия.

4. AIDS-свързан КС – най-честата неоплазма при па-
циенти с HIV.

Клинична картина: лезии или плаки (обикновено па-
пуларни) по кожата, но могат да се разпространят на-
всякъде в тялото (най-вече в устната кухина, ГИТ или 
респираторния тракт).

Туморът е силно кръвоснабден, съдържа абнормно 
плътни и неправилни кръвоносни съдове, които про-
пускат еритроцити в околните тъкани и дават харак-
терния тъмен цвят. Възпалението около тумора може 
да доведе до оток и болка. Характерно е преимущест-
веното кожно засягане. КС в повечето случаи започва 
с кожни лезии и впоследствие се разпространява и ан-
гажира вътрешните органи.

За тези HIV(+) пациенти, които все още не са на 
HAART (антиретровирусна терапия), това се препо-
ръчва 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 за-
боляването 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.

Dermatofi brosarcoma protuberans (DFSP)

DFSP е рядък, low-grade (в 90%) сарком от фиброблас-
тен произход. (7)

Изключително рядко метастазира.

За да се диагностицира е важно правилно извършена-
та биопсия – punch, инцизионна или core biopsy, вклю-
чително с по-дълбокия подкожен слой (DFSP e тумор 
на дермалния слой на кожата). От ИХХ: CD34(+) в по-
вечето случаи, и factor XIIIa negative. (8)

3D реконструкцията му разкрива, че това е тумор с 
много неправилна форма и често fi nger-like extensions 
(пръстовидни продължения), които обясняват често-
то му непълно отстраняване и последващи рецидиви. 
Честотата на локалните рецидиви варира между 10-
60%, а честотата на регионално или далечно метаста-
зиране се равнява съответно на около 1% и 4-5%. (8)

Задължителен е предоперативният MRI с контраст за 
планиране обема на интервенцията и при подозрение 

за рецидив.

Клинична картина: DFSP в началото се описва като 
малка плътна област на кожата, обикновено с диаме-
тър между 1 и 5 см, може да прилича на натъртено, бе-
лег по рождение или пъпка, като има бавно нараства-
не, често е в областта на торса, но може да се развие 
навсякъде.

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 пре-
местване 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 за-
бави регистрирането на рецидив, както и да се преван-
тира субклинична туморна персистенция (конкретно 
нежелано „запечатване“ на остатъчен тумор под репо-
зиционираните или възстановителни тъкани).

При негативни резекционни линии не се препоръчва ЛЛ.

ЛЛ може да се обмисли при наличие на позитивни ре-
зекционни 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 цитоге-
нетика) може да е полезен преди назначаване на тера-
пия с imatinib, тъй като туморите, които нямат t(17;22) 
rearrangement (тази транслокация води до свръхекс-
пресия на PDGFRB), могат да не отговорят на терапи-
ята с imatinib, но > 90% от DFSP имат t(17;22).

По данни от клинично проучване, фаза II, при паци-
енти 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 хистоло-
гия, съдържаща high-grade саркоматозна компонента 
(DFSP-FS), и се разглежда като intermediate-grade сар-
ком.

Метастатичният потенциал се свързва с наличието на 
фибросаркомна трансформация:

- по-висок целуларитет;
- клетъчен атипизъм;
- митотична активност (>5/10 high power fi eld (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 хис-
тологични варианти при възрастни са: липосарком и 
лейомиосарком, а съответно при деца е рабдомиосар-
комът. (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 бъб-
рек (ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).

Хирургията е първи избор на терапия при операбил-
ните тумори и се цели постигане на чисти резекцион-
ни линии. Те са най-важният предиктивен фактор за 
преживяемост.

Поради това, че често са късно диагностицирани и са 
с голям размер (среден диаметър на ретроперитонеал-
ните МС е 15 см), и с оглед на анатомичната сложност 
на извършваната интервенция, се наблюдават чести 
локорегионални рецидиви.

Обсъжда се на мултидисциплинарна среща предопе-
ративно ЛЛ и/или ХТ при гранично операбилни тумо-
ри, след което се прави повторна оценка чрез образни 
изследвания с оглед нова преценка за резектабилност, 
като се цели достигане на онкологично чисти резек-
ционни линии. Предоперативното ЛЛ е терапевтична 
възможност при ретроперитонеалния липосарком. (2)

Адювантно ЛЛ може да намали риска от локален ре-
цидив (увеличава RFS), но не е доказано да води до по-
добряване 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 об-
съжда 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 биопси-
ята 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-

коми е по клинична преценка, в зависимост от стадия 
на заболяването.

Най-активната системна терапия, с оглед степента на 
постигнат отговор при неселектирани според хистоло-
гията болни, е схемата AIM (doxorubicin/ifosfamide/
mesna). (3)

За пациентите със заболяване в IV стадий или при 
нерезектабилен тумор след оценка чрез образни из-
следвания 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 нерезек-
табилно заболяване или се наблюдава прогресия, 
решенията за последващото терапевтично поведе-
ние включват два възможни подхода според това 
дали заболяването е симптоматично:

1. При асимптоматично заболяване: предлага се на-
блюдение на пациентите.

2. При симптоматично заболяване:

– системна терапия и/или ЛЛ;

– ако е възможна хирургия за контрол на симпто-
мите (винаги трябва да се има предвид резекци-
ята 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 предопе-
ративно ЛЛ, ако не е получавано.

Мултидисциплинарна терапия на рабдомиосаркома 
(РМС)

Рабдомиосаркомът е най-честият детски МС, бързо-
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растящ, химиочувствителен тумор, като може да въз-
никне в почти всяка на част на тялото, където е налице 
мезенхимна тъкан.

2/3 от случаите се наблюдават при деца под 6 г., като 
има и 2-ри пик – при юноши.

Клиничната му изява е силно свързана с локализа-
цията му: парализа на нерв, носна обструкция, маса в 
скротума, вагинален полип, мускулна маса и т.н.

Бързото поставяне на диагноза изисква наличието на 
образни изследвания преди биопсията и точна оцен-
ка с оглед цялостното стадиране (лимфни възли, бял 
дроб, кости и костен мозък, гръбначномозъчна теч-
ност). В 20% от случаите РМС е метастатичен при до-
казването 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 все-
ки 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 увреде-
ни. Myogenin(+) и MyoD1(+) е задължително за диаг-
ностицирането на РМС (рабдомиогенна диференциа-
ция).

Различават се 4 варианта съгласно класификацията на 
СЗО (2020):

1. ембрионален (ЕРМС) (вкл. botryoid – в органите, по-
крити с лигавица; вретеновидноклетъчни варианти);

2. алвеоларен (АРМС) (вкл. солиден вариант);

3. плеоморфен (при възрастни – най-често с локализа-
ция в крайниците, гръдната стена, пикочно-половата 
система и се лекува като МС);

4. spindle/sclerosing РМС (в паратестикуларната об-
ласт, има отлична прогноза).

Разпределението на двете основни групи е следното: 
ембрионален РМС (ЕРМС) (70%) и алвеоларен РМС 
(АРМС) (20%). Към момента АРМС се характеризи-
ра 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 срав-
нение с ЕРМС. При АРМС PAX-FOXO1 fusion се явя-
ва неблагоприятен прогностичен фактор. При деца и 
юноши най-чести са ембрионалният и алвеоларният, 
а при възрастни могат да се наблюдават всички вари-
анти (и при възрастни най-често са с лоша прогноза).

Основни прогностични фактори са хистология (ЕРМ-
С>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 ре-
зекция без това да е мутилиращо.

Преценява се, дали може да се постигне R0 (възмож-
но 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 при-
бягва до това. В такъв случай се препоръчва заболява-
нето да остане R2 като резултат вследствие на обикно-
вена биопсия.

Разработена е специална стадираща система, разделя-
ща РМС на такъв с нисък, стандартен, висок и много 
висок риск въз основа на горните рискови фактори, 
което води до адаптирана към риска лечебна страте-
гия (European paediatric Soft  tissue sarcoma Study Group 
[EpSSG]).

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 лока-
лен 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 ло-
калната терапия, така че да може да се комбинира опе-
рацията +/- 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, разпростра-
нението към крайниците или към други места.

В случай на параменингиални тумори, които инвази-
рат мозъка, гръбначния мозък или черепа се препо-
ръчва 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 реги-
онална (лимфни възли). Спасителната терапия зависи 
от възможностите за постигане на втори локален кон-
трол.

Десмоидни тумори (агресивна фиброматоза)

Десмоидните тумори са локално агресивни МС, чес-
то 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 

възникнат след планова хирургична интервенция 
(напр. колектомия), като тази група пациенти са пред-
разположени към абдоминални десмоиди.

10-30% от десмоидните тумори се развиват в коремна-
та 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 паци-
енти имат по-лош RFS, отколкото тези с див тип. 70-
75% от десмоидните тумори експресират ядрен a-ка-
тенин. (1)

Засягат предилекционно жени с детероден потенциал. 
Десмоидните тумори се свързват с високи нива на ес-
трогена (както е при бременност) и травма по ретрос-
пективни данни.

Извънабдоминалните тумори са с по-висок риск от ре-
цидив, в сравнение с абдоминалните.

В естествения ход на развитие на нелекувани десмоид-
ни тумори съществуват следните възможности:

1. възможен спонтанен регрес;

2. да остане стациониран;

3. в 50% от случаите ще продължи да расте и инвази-
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ра околните структури.

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 огра-
ничения. При увеличаване на размера на туморите се 
обсъжда оперативна интервенция или системна тера-
пия или ЛЛ. Като отговорът към последния терапев-
тичен метод е бавен, с продължителност на регресията 
дори 3 години след ЛЛ.

Следоперативно е възможно да се обсъди приложение 
на ЛЛ за пациентите с висок риск за локален рецидив.

Като част от възможната системна терапия на десмо-
идните тумори, NCCN включва следните схеми, клю-
чови в избора на терапия са индивидуалните особе-
ности 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 ред-
ки неоплазми. Остеосаркомът, хондросаркомът и 
Юинг саркомът са трите най-чести форми на първич-
ни тумори на костта. High-grade UPS (undiff erentiated 
pleomorphic sarcoma of bone), chordoma и GCTB (Giant 
cell tumor of bone) са много редки.

При възрастни хондросаркомът е най-честият първи-
чен костен тумор, засягащ 40%, следван от остеосар-
комът – 28%, хордом – 10%, Юинг сарком – 8%, UPS 
(undiff erentiated pleomorphic sarcoma – недиференци-
ран 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 сус-
пекция 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 първич-
ния тумор са таз и проксимален фемур или хумерус.

Хондросаркомите имат няколко подтипа:

– най-чести (в 85%) са конвенционалните, които в 
90% са low-intermediate grade;

– дедиференцирани (10%);

– мезенхимни (< 2%);

– светлоклетъчни (< 2%);

– други.

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 класи-
фицират като малигнени, поради своя метастатичен 
потенциал. (1)

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 (повече-
то нямат бенигнена прекурсорна лезия). Възмож-
но е и развитие на база преди това съществуващи 
енхондроми (доброкачествени хрущялни тумори, 
които се развиват в костите, най-често в тръбести-
те кости, таза).

2. Периферни хондросаркоми – възникват чрез ма-
лигнена трансформация на предходно доброка-
чествени лезии на хрущялната част (cartilaginous 
cap) на остеохондром.

Малигнена трансформация се съобщава при пациенти 
с болест на Олиер (Ollier) (енхондроматоза – енхонд-
ромите се наблюдават като единични образувания) 
и синдром на Мафучи (Maff ucci) – енхондроматоза, 
свързана с мекотъканни хемангиоми (рядко среща-
но заболяване, което засяга главно костите и кожата, 
установяват се множество енхондроми, хемангиоми, 
лимфангиоми, нисък ръст, изкривяване на гръбнач-
ния стълб, слабо развити мускули и други).

Има данни за асоциация на болест на Олиер с грану-
ларноклетъчния тумор на яйчника. (11)

Близо 65% от хондросаркомите и почти всички случаи 
на болест на Олиер и синдром на Мафучи (Maff ucci) 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 хи-
рургично лечение (широка ексцизия) – при low-to-
intermediate grade, с последваща преценка за ЛЛ при 
пациенти с неблагоприятна локализация на заболява-
нето, 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 мезен-
химните и дедиференцираните хондросаркоми).

Дедиференцираните хондросаркоми се лекуват с ХТ 
по схеми като остеосарком, а мезенхимните хондро-
саркоми – като сарком на Юинг. (10)

При селектирани пациенти с метастатичен хондросар-
ком NCCN дава като възможност терапия с pazopanib. 
При конвенционалните (grade 1-3) e възможна ХТ 
(няма стандарт) или терапия с ivosidenib при устано-
вяване на IDH мутация.

Изключително важно е продължителното проследява-
не 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 агре-
сивни неоплазми на костта, произхождащи от ембрио-
налните остатъци на нотохордата. ИХХ се препоръчва 
доказване на Brachyury (+) за потвърждаване на диа-
гнозата (ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).

Най-често се развиват в следните 3 области на аксиал-
ния скелет: сакрум, база на черепа и подвижния гръб-
начен стълб, със сравнително равно разпределение по 
честота на засягане между тях. (1)

Далечни метастази се установяват при 5% от пациен-
тите при поставяне на диагнозата и при 30-40% от за-
сегнатите могат да се развият впоследствие. Най-често 
се засягат белите дробове, други места на далечно ме-
тастазиране 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 пър-
вичния тумор, като най-честият симптом е постепен-
но засилваща се болка.

Хордомите, ангажиращи гръбначния канал, могат да 
доведат до гръбначномозъчна компресия или компре-
сия на нервно коренче, със съответните неврологични 
симптоми.

Хордомите, разположени в цервикалната област, мо-
гат да се изявят с дисфагия, дисфония или Horner 
syndrome.

Хордомите в сакралната област могат да доведат до ко-
ренчева дисфункция, както и обстипация (по-тежката 
форма на запек), констипация и тенезми.

Хордомите на базата на черепа могат да се изявят с ин-
термитентна 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 

ЛЛ, в сравнение с пациенти, лекувани агресивно 
при рецидив след първоначалната операция, води 
до по-добра преживяемост по данни от ретрос-
пективно 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 оста-
налите случаи хордомите не са химиочувствител-
ни.

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 осте-
осаркома

Остеосаркомът при деца и юноши (по-чест при момче-
та) има най-висока заболеваемост между 10-20 годиш-
ните, и това са 60% от случаите (възниква в периода 
на съзряване на организма, когато се отчита максима-
лен растеж на скелета, респ. висока пролиферативна 
активност на остеобластите). Вторият пик е при въз-
растни (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 кос-
тен 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 интрамедула-
рен, вретеновидноклетъчен тумор, който продуцира 
остеоид или незряла кост. В 80% от случаите възниква 
в апендикуларния скелет, най-често ангажира мета-
физите 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 но-
щта, и подутина.

Има хематогенен път на дисеминация с най-често ме-
тастазиране в белите дробове.

Увеличените стойности на AP и LDH имат прогнос-
тична стойност, като увеличена LDH при първоначал-
ното диагностициране често се свързва с наличие на 
синхронни метастази.

Остеосаркомът се разглежда като локален проблем, но 
и като неблагоприятна възможност за далечни метас-
тази, като в случая PET/CT и/или bone scan биха уточ-
нили има ли допълнителни синхронни лезии.

При рентгенография на първичния тумор се устано-
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вява кортикална деструкция, като при ангажиране на 
меките тъкани се образува периостална реакция (три-
ъгълник на Codman) и неправилно реактивно косто-
образуване (sunburst pattern – осификация, перпен-
дикулярна на повърхността на костта). MRI, освен за 
оценка на първичния тумор, помага при детектиране 
на “skip” метастази и се препоръчва в обема на изслед-
ването винаги да се включи и костта от противопо-
ложната страна на ставата в близост до първичния ту-
мор. (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 противополож-
ната 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 заболява-
не при поставяне на диагнозата.

Пациентите с ретинобластома са с увеличен риск от 
развитие на остеосарком (това е най-честият втори-
чен 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 дру-
ги злокачествени заболявания е подходящо да се на-
сочат за генетична консултация с цел изключване на 
Li-Fraumeni или друг наследствен синдром.

Терапевтичният план при високостепенния остео-
сарком е: неоадювантна ХТ (напр. схема с cisplatin + 
doxorubicin, Souhami RL et al. Lancet 1997), последва-
що оперативно лечение и адювантна ХТ. Не се предла-
га адювантно ЛЛ, тъй като остеосаркомът е лъчерез-
истентен.

Таблица 6.

Терапията обикновено се провежда за период от около 
6-10 месеца и често включва няколко месеца (2-3 курса) 
на предоперативна, „неоадювантна“ индукционна ХТ.

Високодозов режим на methotrexate, с приложение на 
спасително лечение с leucovorin, doxorubicin и cisplatin 
(MAP regimen), е терапевтична схема при остеосарко-
ма, при която от изключителна важност, с оглед из-

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 дос-
тигне под 0.05-0.1 μМ.

5. В случай, че пациент, получаващ висока доза 
methotrexate, има забавена елиминация на меди-
камента, поради влошена бъбречна функция и 
плазмената концентрация на methotrexate е >1μМ, 
се препоръчва приложението на glucarpidase 
(carboxypeptidase G2). Въпреки че все още инди-
кациите 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 подоб-
ни антифолати (methotrexate) до техните неактив-
ни метаболити. Единична доза може бързо да на-
мали 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 комбини-
раната схема cisplatin + doxorubicin + ifosfamide (без 
висока доза на methotrexate) (ESMO guillines, Sarcoma 
& GIST 2018).

Малък първичен тумор и локализирано заболяване 
корелират с по-добра прогноза, както и добър хисто-
логичен отговор към предоперативната ХТ (независи-
мо от избора на терапевтична схема). Добър хистопа-
тологичен отговор се дефинира като повече от 90% ту-
морна некроза след проведената неоадювантна ХТ или 
количеството на жизнеспособния тумор е по-малко от 
10% от туморната площ.

Пациентите с добър отговор към неоадювантната ХТ, 
след локалната терапия, продължават с ХТ по същата 
терапевтична схема.



636

При наличие на позитивни резекционни линии се об-
съжда повторна операция (re-resection) +/- ЛЛ.

Няма доказателства, сменяйки следоперативната ХТ 
в случай на слаб хистопатологичен отговор (жизнен 
тумор ≥ 10% от туморната площ) към индукционна-
та терапия, че това ще доведе до по-добри резултати. 
Добавянето на ifosfamide към терапията при тази гру-
па 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 ди-
агностициране се доказва при 10-20% от пациентите. 
Пациентите с първични (белодробни) метастази полу-
чават същото лечение като тези с локализирано забо-
ляване, и при възможност – операция за метастазите 
(обикновено чрез отворена торакотомия), и се постига 
най-добър отговор към тази комбинация от агресив-
на 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 синхрон-
ни белодробни метастази. При невъзможност за из-
вършване 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 ко-
релират 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 реци-
див.

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 тера-
пия като 2-ра и последваща линия при рецидив, ре-
фрактерно или метастазирало заболяване с regorafenib, 
sorafenib, както и на етап клинично изпитване е оцен-
ката на полза от терапия с cabozantinib (данни от кли-
нично изпитване CABONE). (10)

Изследва се и действието на Sm (Samarium) 153-EDTMP, 
който е търсещ костта радиофармацеврик, излъчващ 
β-частици. (10)

Low-grade остеосаркомите са изключително редки, 
обикновено това са parosteal osteosarcoma и се тре-
тират чрез широка ексцизия +/- постоперативна ХТ. 
Periosteal osteosarcoma най-често са intermediate-to-
high grade и се лекуват като класическата форма.

ЛЛ би намерило място в комплексното лечение на ос-

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 па-
циенти с метастази;

– преценка за SBRT на неоперабилно олигометаста-
тично заболяване в белите дробове.

High-grade UPS на костта най-често засяга апендику-
ларния скелет и при терапията му се следва протокола 
за лечение на остеосарком.

Терапията на други високостепенни вретеновидни/
плеоморфни саркоми е подобна на тази при остеосар-
кома.

Мултидисциплинарна терапия на Ewing sarcoma 
(Сарком на Юинг, СЮ)

СЮ засяга основно деца и юноши, като това е 2-ят най-
чест сарком на костта при деца, като може да възникне 
в костта или в меките тъкани (последното се наблюда-
ва по-често при възрастни и принципите на терапия 
на извънскелетния СЮ са същите като на този, анга-
жиращ скелета, ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018).

Повечето пациенти са < 18 г., с най-висока заболева-
емост 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 срав-
нение 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 кост-
та, 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 засег-
ната. 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 пе-
риостеалната реакция “onion skin”. От лабораторните 
изследвания – възможна е левкоцитоза; високи стой-
ности на LDH, които са прогностичен туморен маркер.

Клиничната изява се свързва с: болка, оток, темпера-
тура, анемия, левкоцитоза и в диференциалнодиагно-
стичен план в началото може да се обърка с налична 
инфекция (остеомиелит).

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 диаг-
ностицират с метастатично заболяване.

СЮ най-често метастазира в: белите дробове, кости-
те; костния мозък (при стадирането на заболяването 
може да се обсъди костномозъчна биопсия (аспират и 
трепанобиопсия) и/или скриниращ MRI на гръбнач-
ния стълб и таза).

Още след стадирането на СЮ е подходящо да се ко-
ментира и консултация с оглед възможностите за съх-
раняване на фертилитета.

СЮ, както и примитивните невроектодермални тумо-
ри на костта, Askin tumor и извънскелетния сарком на 
Юинг, се лекуват по сходен алгоритъм.

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 слу-
чаи), последвана от адювантна ХТ. СЮ е химио- и лъ-
чечувствителен тумор.

Терапията на СЮ обикновено се прилага в рамките на 
около 10-12 месеца (или около 12-14 цикъла) и включ-
ва 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 хирургич-
ните 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 интер-
вална компресия на курсовете при пациенти с локали-
зирано заболяване. Интензификацията на ХТ води до 
подобрение на пациентите с локализирано заболява-
не, но не и при тези с налични първични белодробни 
метастази.

Препоръчваната терапия при метастазирало заболя-
ване е същата като тази, прилагана в неоадювантен/
адювантен план. Наличието на първични метастази 
(най-вече тези извън белите дробове) води до по-ло-
ши 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 по-
следователно. (1)

Размерът на тумора и отговорът към ХТ са също с 
прогностична стойност.

Пример за често използвана схема 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 начало-
то на ifosfamide.

Повторение през 21 дни (с подкрепа от G-CSF).

Рестадиране след първоначалните курсове ХТ се про-
вежда според изследванията, извършени при начално-
то 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 топо-
изомераза I инхибитори (topotecan, irinotecan) – са-
мостоятелно 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 транс-
плантация на стволови клетки може да бъде показано 
при селектирани пациенти с локализирано високори-
сково 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 пре-
дходно прилаганата ефективна ХТ.

ЛЛ на целите бели дробове, или високодозовата ХТ, 
могат да дадат подобно увеличаване на преживяемост-
та за пациентите с първични белодробни метастази.

Около 30-40% от пациентите имат рецидив (локален 
и/или с далечни метастази) и са с много лоша прогно-
за, най-вече в случаите с ранен рецидив.

В случай на рецидив най-добри прогностични факто-
ри са: късен релапс (> 2 г. от първоначалната диагно-
за), метастази единствено в белите дробове, локален 
рецидив, който може да бъде лекуван с радиохирургия 
или интензивна ХТ.

Около 70% от рецидивите за съжаление са ранни и в 2/3 
са с далечно разпространение (бял дроб или кости).
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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 про-
ксималната тибия. При образни изследвания (рент-
генография, КТ или MRI) туморът е с типичен кисти-
чен вид (“soap bubble” appearance). Разграничават се 
доброкачествена и малигнена форма, като първата е 
най-честият подтип.

Със сравнително доброкачествен растеж е, но поняко-
га е с тенденция да е локално агресивен и може да до-
веде 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 наблю-
дава именно повишена АР. При болест на Paget GCTB 
типично се развива в таза или в черепните кости, въз-
можно 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 патоло-
гична 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 ре-
цидиви, но с по-лош функционален статус и по-чести 
хирургични усложнения, поради което интралезион-
ния кюретаж често се приема като метода на избор в 
терапията на голяма част от пациентите със заболява-
не в стадий I или II. Широката ексцизия обикновено се 
използва за по-агресивните стадий III тумори с извън-
костни продължения (extraosseous extension) или оце-
нени в противен случай като нерезектабилни тумо-
ри. Може да се обмисли приложението на denosumab 
преди оперативната интервенция, като в случая може 
да е полезен да дефинира степента на разпростране-
ние 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 те-
рапия 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-

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 ремоде-
лиране е необходим мониторинг с оглед риска от 
остеонекроза на челюстта, атипични фрактури 
(ESMO guillines, Sarcoma & GIST 2018). Последни-
те често са билатерални, поради това при паци-
енти, 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 необи-
чайна 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 крайници-
те, тумори с голям кортикален дефект, или став-
но ангажиране или тумори на сакрума). (10)

В редки случаи е възможна малигнена трансформация 
до high-grade остеосарком и в такъв случай в терапев-
тичен план се прилага този за остеосарком.

ЛЛ е част от първоначалната терапия и/или в комби-
нация с хирургията с цел подобряване на локалния 
контрол и DFS за пациентите с гранично резектабил-
но, 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 па-
циенти с MSI-H/dMMR или tTMB-high (дефинира се 
като ≥ 10 mutations/megabase) хондросаркоми, хордо-
ми, Юинг саркоми, остеосаркоми, които са прогреси-
рали след предшестваща терапия и при които няма 
задоволителна алтернативна терапевтична възмож-
ност. 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 да-
лечна 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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РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ 
ТУМОРИ

Л. ДЖОНГОВ

Заболяванията на ретроперитонеума включват ог-
ромно разнообразие от неопластични и неонколо-
гични процеси. Към заболяванията с неонкологична 
генеза спадат възпалителни процеси на бъбреците, де-
белото 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 бъбре-
ка и горния уринарен тракт (епителни тумори – БКК, 
ПКК), надбъбречната жлеза, ретроперитонеалните 
лимфни възли (лимфопролиферативни заболявания), 
ретроперитоналната съединителна тъкан (мезенхим-
ни 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 въвлича-
нето на ретроперитонеалните лимфни вериги.

Ретроперитонеалното пространство се разполага 
между задния лист на париеталния перитонеум и 
фасция транзверзалис, като се простира от диафраг-
мата до екстраперитонеалните тазови пространства 
в краниокаудален план. Най-общо могат да се раз-
граничат предно и задно параренално пространство, 
периренално пространство и пространство около 
големите съдове. Предното параренално простран-
ство се намира между париеталния перитонеум и 
фасцията на Герота, това пространство включва пан-
креато-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 съща-
та. Пространството на големите съдове се разполага 
около аортата и долната празна вена (ДПВ) и се нами-
ра 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.

В ретроперитонеалното пространство се намират 

много и разнообразни анатомични структури – бъ-
бреци и надбъбречни жлези, уретери, аорта и нейните 
клонове, ДПВ и нейните притоци, ретроперитонеални 
лимфни вериги, неврални структури и сплетения.

Меките тъкани се определят като поддържащи тъка-
ни на различни органи и неепителни, извънскелетни 
структури, с изключение на лимфохемопоетичните. 
Включват фиброзна съединителна тъкан, мастна тъ-
кан, скелетна мускулатура, кръвоносни/лимфни съ-
дове 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 хете-
рогенна група новообразувания. Традиционно тумо-
рите са класифицирани според хистогенетичните им 
характеристики. (Фибросаркомът, например, е кате-
горизиран като тумор, възникващ от фибробласти.) 
Въпреки това, хистоморфологичните, имунохисто-
химичните и експерименталните данни показват, че 
повечето, ако не всички, саркоми възникват от при-
митивни, мултипотентни мезенхимни клетки, които в 
хода на неопластичната трансформация се диферен-
цират в една или повече линии.

По този начин изглежда, че липосаркомът възниква 
от липобласт, но всъщност може да се развие чрез ли-
побластна диференциация на предшественик от му-
лтипотентна 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 раз-
лични 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 био-
логия, онкогенетиката, образните техники, имунохис-
тохимията, 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 ос-
новният лечебен метод при злокачествените тумори 
на меките тъкани, като повечето пациенти с напред-
нало заболяване са имали лоша прогноза и значителна 
смъртност. От средата на 70-те години лъчетерапията, 
химиотерапията и усъвършенстваните хирургични 
техники спомогнаха за увеличаване на дългосрочна-
та преживяемост и намаляване на необходимостта от 
мотилираща хирургия.
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Епидемиология

По принцип доброкачествените тумори на меките 
тъкани се срещат поне 10 пъти по-често от злокачест-
вените, въпреки че истинската честота не е добре до-
кументирана. Като цяло, коригираната с възрастта го-
дишна 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 мъ-
жете, отколкото при жените. Злокачествените тумори 
на меките тъкани се срещат два пъти по-често от пър-
вичните костни саркоми.

Приблизително 45% от саркомите се появяват в долни-
те крайници, 15% в горните крайници, 10% в областта 
на главата и шията, 15% в ретроперитонеума и остана-
лите 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 различ-
но възрастово разпределение. Рабдомиосаркомът се 
наблюдава по-често при деца и млади хора. Синовиал-
ният 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 цен-
тростремително, въпреки че някои доброкачествени 
тумори (например, фиброзни лезии) могат да рас-
тат надлъжно по протежение на тъканните равнини. 
Повечето тумори спазват фасциалните граници, ос-
тавайки 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 не-
вроваскуларни структури обикновено се изместват, 
вместо да бъдат инфилтрирани. Туморите, възниква-
щи в места с рехава съединителна тъкан, като подко-
ленната ямка, могат да се разпространяват по-бързо 
поради липса на фасциални граници, т.е. са по-склон-
ни да ангажират нервно-съдови структури. Перифер-
ната част на тумора притиска околната, нормална тъ-
кан. 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 неоваску-
ларизация.

Тънък слой тъкан, наречен реактивна зона, заобикаля 
зоната на компресия, особено при високо диференци-
раните тумори. Заедно компресионната и реактивната 
зони образуват псевдокапсула, която затваря тумора и 
е полезна при определяне обема на хирургичната ре-
зекция.

Локален рецидив

Саркомите на меките тъкани имат склонност към ло-
кални рецидиви. Тъй като рецидивите са по-трудни 

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 оперативна-
та дисекция, но понякога това води до микроскопска 
или макроскопска персистенция на тумора с локални 
рецидиви при 80% от пациентите. Добавянето на сле-
доперативна лъчетерапия намалява риска от рецидив, 
свързан с една ограничена резекция.

Обемът на оперативната интервенция и чистите ре-
зекционни линии (следователно и вероятността за 
локален рецидив) може да бъде повлияна от разполо-
жението на тумора. Например, лезиите на главата и 
шията са по-склонни да ангажират или инфилтрират 
жизненоважни структури, поради което са по-труд-
ни за широка резекция, отколкото тези на крайници-
те. 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. Ретроперито-
неалните саркоми, които обикновено имат лоша про-
гноза, 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 годи-
ни. Адювантната лъчетерапия намалява вероятност-
та от локален рецидив, но не променя дългосрочната 
преживяемост. Адювантната химиотерапия може да 
намали риска от локален рецидив на високо диферен-
цирани тумори, въздействайки върху размера на ту-
мора 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 слу-
чаите имат лимфогенни метастази при диагностици-
рането. Засягането на лимфните възли е по-често при 
епителиоиден сарком, рабдомиосарком, синовиален 
сарком и светлоклетъчен сарком. Карциномът и мела-
номът трябва да бъдат включени в диференциалната 
диагноза за всяка маса с метастази в лимфните възли.

Въпреки че повечето пациенти нямат клинично ус-
тановени метастази по време на диагностицирането, 
те могат да имат окултни микрометастази, които в 
крайна сметка се проявяват с времето. Настъпва про-
гресия към метастатично заболяване, дори след като 
е постигнат адекватен локален контрол на първичния 
тумор. Белият дроб е най-честото място на метастази-
ране, което се среща при до 52% от случаите.

Етиология

Генетични условия

Съществуват достатъчно доказателства, че някои ге-
нетични нарушения и генни мутации са предразпо-
лагащи фактори за развитието на доброкачествени и 



645

злокачествени тумори на меките тъкани. NF1 генът при неврофиброматозата е класически пример за предиспо-
зиция 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.

Злокачествени тумори на меките тъкани
Характеристика

Цитогенетични събития
Честота

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 би-
опсия (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 ви-
нилхлорид.

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 меки-
те тъкани.

Травма

Връзката между травмата и туморите на меките тъкани изглежда е случайна. Травмата вероятно привлича меди-
цинското 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 пря-
ка връзка между размера на саркомите на меките тъка-
ни и резултата от лечението. По-големите тумори са с 
по-лоша прогноза.

Повърхностно разположени тумори (дерма и под-
кожна тъкан) имат относително по-добра прогноза, 
отколкото дълбоко разположените лезии (междумус-
кулни, интрамускулни, ретроперитонеални) от една-
къв хистологичен тип. Тази разлика вероятно се дъл-
жи на факта, че повърхностните лезии са значително 
по-малки по време на диагностицирането и хирургич-
ното 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 резул-
тата от лечението. Клиничното стадиране се извършва 
в съответствие със GTNM системата, която включва за-
дължително микроскопско класифициране.

ДНК плоидията може да бъде оценена чрез флоуцито-
метрични изследвания, проведени върху фиксирани с 
формалин, вложени в парафин, тъканни участъци или 
чрез анализ на изображения, използвайки цитологич-
ни цитонамазки.

Броят на митозите разделя туморите на доброкачест-
вени, междинни и злокачествени и е включен в пове-
чето 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, оба-
че, маркерите за пролиферация остава да бъдат утвър-
дени като независими прогностични фактори.

Съобщава се, че онкогенните мутации (напр. мута-
ции на TP53, свръхекспресия на MDM2 и променена 
експресия на гена при ретинобластома) са свързани с 
по-лоша прогноза.

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 ретроперитонеал-
ните лезии могат да са и случайна инцидентна находка 
по време на образно изследване, проведено по друг по-
вод. Оплакванията се състоят в тежест и подуване на 
корема или наличие на палпируема маса в абдомена. 
До момента на изява на симптомите, ретроперитоне-
алните тумори могат да достигнат значителни разме-
ри. 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 опреде-
ляне на местоположението и размера на туморната 
маса и за изключване на други, по-чести причини за 
болка и неразположение. Трябва да се изследват и ре-
гионалните лимфни възли.

Лабораторни изследвания

Освен хистологичен и цитогенетичен анализ, не съ-
ществуват специфични лабораторни тестове за диаг-
ностициране на тумори на меките тъкани. Въпреки 
това, допълнителни изследвания могат да бъдат полез-
ни при съставяне на диференциалнодиагностичния 
план. Лабораторната диагностика може да е информа-
тивна при позитивиране на някои туморни маркери 
(A-FP, B-hCG, NSE, CA125, CA-19-9 и др.)

Образни изследвания

През последните две десетилетия образните изслед-
вания (абдоминална ехография, рентгенография, ком-
пютърна томография [CT], ядрено-магнитен резонанс 
[MRI], костна сцинтиграфия и позитронно-емисионна 
томография [PET]) допринесоха значително за коре-
ктната диагностика на ретроперитонеалните тумо-
ри. 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 анатомич-
ното местоположение, степента на развитие на тумо-
ра и отношението му към жизненоважни структури. 
Трябва да се оцени връзката на процеса с околните 
нормални тъкани, функционалното състояние на при-
лежащите органи, признаци на засягане на лимфните 
възли и всякакви други фактори, които биха могли да 
компрометират оптималната хирургична или лъчева 
терапия. Комбинацията от различните образнодиаг-
ностични методи следва да бъде използвана в пълен 
обем, с оглед детайлизиране чрез коронални, сагитал-
ни и наклонени срезове на взаимоотношението между 
тумора и съседните анатомични структури, граници 
на пространства, нерви, съдове и мускули.



647

Диагностика на тъканите

Биопсичното изследване е показано при тумори на 
меките тъкани, възникнали при пациент без анамне-
за за травма, или за туморна маса, която продължава 
повече от 6 седмици след локална травма. Всички об-
разувания на меките тъкани по-големи от 5 cм, както 
и всякакви увеличаващи се или симптоматични лезии, 
също трябва да бъдат биопсирани. Ранната хистоло-
гична верификация е най-важният компонент на мул-
тимодалното 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 по-
върхностни лезии (< 3-5 cм), при които вероятността 
от злокачествено заболяване е ниска.

Аспирационна биопсия с фина игла FNAB е цитоло-
гична техника, включваща използването на игла с ма-
лък калибър (обикновено от 21 до 25) за аспирация на 
отделни туморни клетки и микрофрагменти от тумо-
ра. Аспирираният материал може да бъде изследван 
като цитологична намазка, с незабавна оценка на адек-
ватността на пробата.

Този метод е минимално инвазивен и относително ат-
равматичен.

Core needle биопсия

Чрез Core needle биопсията се извлича тънка сърце-
вина от тъкан (приблизително 1 × 10 мм). Процедура-
та може да се извърши с помощта на различни игли 
(най-често игла Tru-Cut). Материалът се изследва хис-
тологично, като диагноза се поставя в над 90% от слу-
чаите.

И двата пункционни метода могат да се използват 
при верифициране на ретроперитонеалните тумори, 
извършени под контрола на образната диагностика 
(напр. КТ, ултрасонография или ЯМР).

Инцизионна биопсия

Биопсията е показана при болни, които подлежат на 
неоадювантна терапия и при неоперабилни болни. По-
лучената 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 разпростра-
нение на туморни клетки.

Ексцизионна биопсия

С ексцизионна биопсия цялата лезия се отстранява 

хирургично. По принцип, много саркоми изглеждат 
добре отграничени. Микроскопски обаче се установя-
ва, че демаркацията обикновено съществува по псев-
докапсула с огнища на инфилтриращ тумор. Премах-
ването 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 диаме-
тър по-малък от около 5 cм) или за такива, за които е 
известно, че са доброкачествени.

Хистологична оценка

Хистологичната класификация на туморите на меки-
те тъкани се извършва на базата на микроскопски, 
имунохистохимични, цитогенетични, електронноми-
кроскопски и молекулярни изследвания. Съществуват 
много системи за оценяване; те обикновено се основа-
ват на съвкупност от хистоморфологични характерис-
тики, включително целуларитет, клетъчен плеоморфи-
зъм, митотична активност и некроза, както и хистоло-
гична категория. Понастоящем туморната категория 
(G) обикновено се основава на клетъчна диференци-
ация (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 тумо-
рите на меките тъкани. Те включват Ki-67, аргирофил-
но оцветяване за нуклеоларни организаторни области 
(AgNOR), брой мастоцити и ДНК флоуцитометрия.

През 2013 г. Световната здравна организация (СЗО) 
публикува актуализирана класификация на туморите 
на меките тъкани, която ги раздели на следните кате-
гории:

• Адипоцитни тумори;

• Фибробластни/миофибробластни тумори;

• Така наречените фиброхистиоцитни тумори;

• Гладкомускулни тумори;

• Перицитни (периваскуларни) тумори;

• Скелетно-мускулни тумори;

• Съдови тумори;

• Хондро-костни тумори;

• Стомашно-чревни стромални тумори;

• Нервни обвивки;

• Тумори с неясна диференциация;
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• Недиференцирани/некласифицирани саркоми.

В допълнение, като част от тази класификация, тумо-
рите на меките тъкани бяха разделени на следните че-
тири категории:

• доброкачествен;

• междинен вариант (локално агресивен);

• междинен вариант (рядко метастазиращ);

• злокачествен.

Доброкачествените тумори на меките тъкани обикно-
вено не рецидивират локално и, ако се появят, рециди-
вът 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 ме-
тастазират. Те обикновено изискват широка ексцизия 
в нормална тъкан за по-добър локален контрол. При-
мерът в тази категория е десмоида (фиброматоза).

Междинните (рядко метастазиращи) мекотъканни ту-
мори 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 хистомор-
фологично 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 

от отдалечени метастази е значителен (в зависимост 
от хистологичния тип и степен, потенциалът варира 
от 20% до почти 100%). Хистологично low-grade сарко-
мите 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.

Стадиране на ретроперитонеалните саркоми

Първичен тумор (Т):

• TX – Туморът не може да бъде оценен.
• T0 – Няма данни за първичен тумор.
• T1 – Тумор ≤ 5 cм в най-голям размер: T1a – повърх-
ностен; T1b – дълбок.
• T2 – Тумор > 5 cм в най-голям размер: T2a – повърх-
ностен; 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 полу-
чи 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 ретро-
перитонеални саркоми е хирургичният метод, който е 
с най-добър резултат в прогностичен план. Дори при 
наличие на максимална по обем предоперативна об-
разна и лабораторна диагностика, интраоперативната 
преценка е решаваща за определяне на вида и обема на 
оперативното лечение. За да бъде адекватна интраопе-
ративната оценка на една голяма ретроперитонеална 
формация, трябва да се подсигурят следните условия:

– достъп, съответстващ на очаквания обем на ин-
тервенцията (при необходимост и комбинирани 
достъпи);

– разкриване на ретроперитонеалното простран-
ство чрез прерязване на париеталния перитоне-
ум и, при необходимост, лигаментарния апарат 
на ипсилатералния колон;

– възможност за експресно интраоперативно хис-
тологично изследване –гефрир;

– подготвен екип с опит в хирургията на ретро-
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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 ба-
зира не на биологичните фактори, като напр. размер 
на тумора, грейдинг, хистологичен вид, а на анатомич-
ни фактори като инвазия в жизненоважни структури, 
наличие или отсъствие на метастатичен процес (8). 
Обикновено операцията на тези тумори е съпроводе-
на с органна резекция. Най-често органите, които по-
падат в резекционния препарат, са бъбреци – 32-46%, 
колон – 25%, надбъбреци – 18%, панкреас – 10-15% и 
слезка – 10% (10). При извършване на резекцията ос-
новната цел е чисти резекционни граници. Не се пре-
поръчва отделяне на органа от туморната формация. 
Интервенцията започва с дисекция далеч от съдови 
структури и жизненоважни органи, като те се включ-
ват в операцията последни. Често пъти ретроперито-
неалните 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 бо-
лния са:

• резекционни граници;

• туморен грейдинг;

• туморна хистология.

Радикалната резекция е основен момент в лечението 
на ретроперитониалните саркоми. Чистите резекцион-
ни граници (Ro) са определящи за бъдещата прогноза 
(11). На практика статусът на резекционните граници 
при големи ретроперитонеални тумори е много труд-
но, почти невъзможно, да се определи хистологично. 
Следователно при повечето тумори основната цел е 
„обемна тотална ексцизия“. Това включва широка екс-
цизия на тумора с en block резекция на прилежащите 
тъкани. Енуклеацията на тумора води до много лоши 
резултати. Допуска се изключение само при ретропе-
ритонеалния липосарком, където тотална резекция 
е невъзможна. При този вид тумори особената био-
логия, 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 об-
лекчаване на симптомите.

Туморния грейдинг е друг много важен фактор, опре-
делящ прогнозата и преживяемостта при тези болни. 
Оперирани пациенти с нисък грейдинг на тумора жи-
веят 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 хистоло-
гичният вариант на саркомите. Клиничното им про-
тичане зависи от хистологията. Пример за това е ли-
посаркомът с неговия бавен растеж, който без да дава 
метастази, достига огромни размери и има тенденция 
към локални рецидиви. Други силно агресивни тумо-
ри с тенденция за локални рецидиви и ранно метаста-
зиране са лейомиосаркомите.

Незадоволителните резултати от хирургичното лече-
ние определят и мултимодалния подход за лечение на 
тези тумори.

• Лъчетерапията се препоръчва като неоадювант, 
интраоперативно и адювант. Като неоадювант, пре-
доперативно предимствата са, че дозата може да се 
определи много по-точно, като се обхванат точните 
полета. Самият тумор играе ролята на тъканен екс-
пандер 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 следопе-
ративните зони, подлежащи на лъчетерапия, при 
които цикатрисиалните промени водят до ниско 
кислородно съдържание на тъканите. Дозата, при-
ложена предоперативно, е по-ниска от тази в следо-
перативния период.

• Неоадювантна химиолъчетерапия. Изследвани са 
доксорубицина, ифосфамида. При малко пациен-
ти 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 про-
тиворечиво. Повечето от проучванията не устано-
вяват полза относно преживяемостта на болните.

Лечение на рецидивни ретроперитонеални тумори

Локалният рецидив влошава изключително прогно-
зата на пациентите. Локалните рецидиви надхвърлят 
70% и са фактор за силно занижената преживяемост. 
Високият рецидивен потенциал на малигнените ме-
зенхимални тумори се дължи на особеностите на би-
ологичното поведение на първичната лезия. Ранната 
поява на сателитни туморни ядра в реактивната зона 
и наличието на т. нар. „прескочили“ метастази в здра-
вата 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 псевдо-
капсулата и последващо туморно замърсяване.
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Водещият фактор, обуславящ честотата на възникване 
на рецидиви, е радикалността на оперативната интер-
венция. Съобразно макроскопското представяне на 
тумора и хистологичната верификация на резекцион-
ните повърхности на оперативния препарат дефини-
раме следните видове хирургични намеси:

1. Интракапсуларни – хирургичните граници мина-
ват през тумора, хистологично се установява пе-
риферна 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. Чес-
тотата на рецидивите е 50-90%.

3. Широки – хирургичните граници минават през 
нормална тъкан в ложето на тумора, извън реак-
тивната зона. Хистологично се установява нормал-
на тъкан с или без „прескочили“ метастази. Често-
тата на рецидивите е 35-60%.

4. Радикални – хирургичните граници минават през 
нормална тъкан, извън ложето на тумора. Хисто-
логично 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 предви-
димост на локалните рецидиви, засилен следоперати-
вен контрол и ранна вторична операция.

Локалните рецидиви при ретроперитонеалните мезен-
химални тумори също подлежат на оперативно лече-
ние. Активното наблюдение и проследяване на болни-
те 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 дифе-
ренцираните саркоми (G1, G2) от повечето хистоло-
гични варианти и най-вече за липосаркома.

В практиката често се наблюдават случаи, при които 
обемът на повторната оперативна интервенция над-
хвърля този на първичната хирургична намеса. Из-
вършват се големи, полиорганни резекции, без да се 
оцени първопричината за възникване на рецидива. 
Ако той изхожда от т.нар. критични зони, вероятност-
та за възникване на нов рецидив е максимална. Не се 
променя преживяемостта на болните, а само се влоша-
ват функционалните резултати и качеството на живот. 
Блоковите резекции са оправдани само в случаите, ко-
гато може да се гарантира широка или радикална екс-
цизия на рецидивната формация.

Всеки клиничен случай на рецидивиращ ретроперито-
неален тумор следва да се оценява строго индивиду-
ално, като се преценяват ползите и последствията за 
пациента от една поредна оперативна интервенция.

Като цяло, саркомите с висок рецидивен, но нисък ме-
тастатичен потенциал подлежат на многократни опе-

ративни интервенции. Рано дисеминиралите мезенхи-
мални 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 лока-
лен контрол много пациенти, подложени на хирургич-
на ексцизия, получават лъчева терапия. При пациенти, 
които отказват или не могат да понесат операция, само 
лъчението може да бъде ефективно лечение на опреде-
лени саркоми на крайниците.

След широка хирургична ексцизия лъчевата тера-
пия засилва местния контрол за първични саркоми 
на крайниците. Концепцията за щадяща крайниците 
хирургия с постоперативно облъчване е валидирана 
чрез рандомизирани проучвания на ампутация, спря-
мо 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 па-
циента. 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 сед-
мици, започвайки 1 месец или повече след операция-
та; 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 операцион-
ната процедура. Брахитерапията и външното лъчево 
лъчение изглеждат еднакво ефективни, когато се при-
лагат 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 жизнеспо-
собни туморни клетки. Локалната фиброза може да 
направи резекцията по-трудна.

Констатации от едно проучване показват, че модули-
раната по интензитет лъчетерапия (IMRT) постига 
по-добър локален контрол на високостепенния сар-
ком на меките тъкани на 5 години, отколкото брахите-
рапията, въпреки че по-високи нива на неблагоприят-
ни 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-
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тично заболяване след мултимодални лечения без ам-
путация достига до 50%. Рискът е още по-голям, ако се 
включат тумори в стадий IIIB.

По този начин ефективната системна, адювантна хи-
миотерапия е желателна след окончателно лечение на 
локално заболяване. Липсват обаче убедителни дока-
зателства, че адювантната химиотерапия за саркоми 
на крайниците увеличава общата степен на прежи-
вяемост. Рандомизираните проучвания не са показа-
ли, 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, мултиагент-
ната 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 не-
оадювантна химиотерапия, е опция за повечето па-
циенти с остеосаркоми на крайника. Не е установено 
обаче, че това лечение превъзхожда конвенционална-
та химиотерапия за тумори на меките тъкани. Пре-
доперативната химиотерапия може да се използва 
самостоятелно или с предоперативна или следопера-
тивна лъчетерапия.

Значително хипотетично предимство на неоадювант-
ната химиотерапия е, че тя позволява да се следи ефек-
тивността 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 сар-
комите на крайниците, , включват хирургия, лъчетера-
пия 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 ана-
лиз на подгрупа на проспективно рандомизираното 
проучване на EORTC 62961, фаза III, Angele et al ус-
тановява, че добавянето на регионална хипертермия 
(RHT) към системната химиотерапия води до значи-
телни подобрения в локалната преживяемост без про-
гресия (LPFS) и преживяемостта без заболяване (DFS) 
след резекция на високорискови саркоми на ретро-
перитонеални и коремни меки тъкани, в сравнение с 
химиотерапия.[ 46 ] Въпреки това не се забелязват зна-
чителни подобрения в общата преживяемост или пе-
риоперативната 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 процен-
та от локалните рецидиви и дисеминираните метаста-
зи са наблюдавани в рамките на 5 години. [ 5 ]

Въпреки че отстраняването на нормални лимфни въ-
зли обикновено няма роля при лечението на саркоми 
на меките тъкани, препоръчва се дисекция на доказа-
ни с биопсия тумор-положителни лимфни възли при 
липса на метастатично заболяване другаде. Радикал-
ната лимфаденектомия при пациенти, които имат въз-
лово засягане без белодробни метастази, може да до-
веде до по-добри 5-годишни нива на преживяемост.[ 48 ]

Винаги, когато е технически подходящо, се препоръч-
ва хирургично отстраняване на белодробни метастази 
след задълбочена оценка за екстрапулмонален тумор. 
В едно проучване резекцията на изолирани белодроб-
ни метастази постига  3-годишна преживяемост от 
38%. [ 5 ]Наличието на по-малко от три или четири ме-
тастатични възли, както се наблюдава при предопера-
тивна компютърна томография (КТ), е благоприятен 
прогностичен фактор.

Тъй като е постигнат известен клиничен отговор с 
неоадювантна химиотерапия при саркоми на меки-
те тъкани, са проведени проучвания за оценка на из-
ползването на висока доза терапия с автоложна транс-
плантация на стволови клетки. Тези проучвания са 
проведени за пациенти с висок риск от метастатично 
заболяване по време на диагностицирането и като спа-
сителна терапия по време на рецидив на заболяване-
то. 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 до-
кладвани рандомизирани проучвания. Някои проуч-
вания показват по-добри нива на преживяемост при 
пациенти, лекувани с по-нова техника, отколкото при 
контролни пациенти, лекувани с конвенционална те-
рапия. Други изследвания не са показали някакво по-
добрение в резултатите. По този начин използването 
на висока доза терапия при саркоми остава противо-
речиво. Този подход трябва да бъде проучен допълни-
телно в добре проектирани, рандомизирани клинични 
проучвания.

Следоперативни грижи

Трябва да се използват компресиращи превръзки и 
смукателни дренажи, за да се сведе до минимум обра-
зуването 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 за-
вършване на терапията, включват следното:
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• свързани с тумора – кожна язва, тромбоцитопения, 
кръвоизлив, фрактура (в зависимост от хистопато-
логичната категория и анатомичното място);

• свързани с оперативните процедури – инфекция

Усложненията, които могат да възникнат след завърш-
ване на терапията, включват следното:

• свързани с тумора – локален рецидив, отдалечени 
метастази;

• свързани с химиотерапия и лъчетерапия – инфек-
ция (от имуносупресия), постиррадиационен сар-
ком (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. Точ-
ният интервал между и продължителността на раз-
личните последващи проучвания не са добре дефини-
рани. 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 образ-
но изображение в напречно сечение, за да предоста-
вят 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 обстоятел-
ства.

Хирургия

Целта на операцията на пациенти със STS на крайни-
ците трябва да бъде функционално запазване на край-
ниците, ако е възможно, в рамките на подходяща он-
кологична резекция. Съхраняваща крайник операция 
се препоръчва за повечето пациенти със STS на край-
ниците, за да се постигне локален туморен контрол с 
минимална заболеваемост. Ампутацията може да по-
добри локалния контрол при пациенти, които може да 
не са кандидати за щадяща операция на крайниците 
и трябва да се обмислят, като се вземат под внима-
ние и предпочитанията на пациента, или ако се очак-
ва общата резекция на тумора да направи крайника 
нефункционален.

Когато се използва допълнителна перкутанна лъчете-
рапия (EBRT) е трудно  планирането  на лечението с 

интензивно модулирана RT (IMRT). Томотерапия и/
или протонна терапия може да се използва за подо-
бряване на терапевтичния ефект. RT не е заместител 
на окончателната хирургична резекция с отрицателни 
граници и повторната резекция до отрицателни гра-
ници 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 микро-
скопичното 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 гра-
ници лекувани с предоперативна RT, последвана от 
операция се  препоръчва да се обмисли   следопера-
тивна RT. advmariakrasteva@gmail.com  Препоръчи-
телните подсилващи дози на EBRT са 16 до 18 Gy за 
микроскопични остатъчни заболявания и 20 до 26 Gy 
за макроскопични остатъчни заболявания. Усилване-
то на брахитерапията трябва да се извършва няколко 
дни след операцията, чрез катетри, поставени при опе-
рация, 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 незави-
симо от хирургическите граници в 1,8–2,0 Gy на фрак-
ция), интраоперативна RT (IORT; 10-16 Gy, последвана 
от 50 Gy EBRT) или брахитерапия. Насоките препо-
ръчват 45 Gy LDR брахитерапия или HDR еквивалент 
за пациенти с отрицателни граници. LDR брахитера-
пия (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, насо-
ките 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 микроско-
пично остатъчно заболяване; и 20 -26 Gy за макро-
скопски 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 па-
циенти с положителни хирургически граници.
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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 ме-
таболизма на калция.

Фигура 1.Чертеж с местоположението на щитовидната жлеза в човешкото тяло и анатомията на щи-
товидната 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 ен-
докринна неоплазия, въпреки че съставлява само 1% 
от всички злокачествени заболявания, с изключение 
на кожните тумори, и обхваща целия спектър от кар-
циноми – от най-индолентните тумори до най-агре-
сивните.

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 сре-
щаният 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. Фолику-
ларният рак на щитовидната жлеза също се развива 
от фоликуларните клетки и обикновено расте бавно. 
Фоликуларният рак на щитовидната жлеза също е ди-
ференциран рак, но е много по-рядко срещан от па-
пиларния рак на щитовидната жлеза. Фоликуларният 
рак на щитовидната жлеза рядко се разпространява в 
лимфните възли.

Фоликуларният рак на щитовидната жлеза и папилар-
ният рак на щитовидната жлеза са най-често диферен-
цираните 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-вероят-
но да се разпространи в лимфните възли, отколкото 
други фоликуларни видове рак на щитовидната жлеза.

Медуларен рак на щитовидната жлеза (MTC). MTC 
се развива от С-клетките и понякога е резултат от ге-
нетичен синдром, наречен множествена ендокринна 
неоплазия тип 2 (MEN2). MTC има лоша прогноза и 
болният има шанс, ако туморът се открие преди да ди-
семинира 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 потвър-
ди дали членовете на фамилията имат MTC (FMTC).

Анапластичен рак на щитовидната жлеза. Този тип е 
рядък и представлява около 1% от рака на щитовидна-
та жлеза. Това е бързорастящ, слабо диференциран 
рак на щитовидната жлеза, който може да започне от 

диференциран рак на щитовидната жлеза или добро-
качествен тумор на щитовидната жлеза. Анапластич-
ният рак на щитовидната жлеза може да бъде подти-
пиран 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 се-
дмият 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 уве-
личението са новите, силно чувствителни диагностич-
ни тестове. Повишението сега е спаднало от 7% годиш-
но 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 но-
вите случаи на рак на щитовидната жлеза се наблюда-
ва при юношите на възраст между 15 и 19 години, с 
почти 4% увеличение при жените и почти 5% увеличе-
ние при мъжете.

Смъртността нараства с малко повече от половин про-
цент 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 разпростране-
нието 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 слу-
чаите. Степента на 5-годишна преживяемост е почти 
100% за локализиран папиларен, фоликуларен и ме-
дуларен рак на щитовидната жлеза. За локализирания 
анапластичен рак на щитовидната жлеза 5-годишната 
преживяемост е 31%.

Ако ракът на щитовидната жлеза се е разпространил 
в близките тъкани или органи, и/или регионалните 
лимфни възли, това се нарича регионален рак на щи-
товидната жлеза. Степента на 5-годишна преживяе-
мост при регионален папиларен рак на щитовидната 
жлеза е 99%. За регионалния фоликуларен рак процен-
тът е 97%, а за регионалния медуларен рак е 91%. За 
регионален анапластичен рак на щитовидната жлеза 
процентът е 10%.

Медуларният и анапластичният рак на щитовидната 
жлеза, които заедно съставляват 3% от всички видо-
ве рак на щитовидната жлеза, имат тенденция за раз-
пространение. 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 щито-
видната жлеза процентът е 64%. Процентът на метас-
татичен 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 обикнове-
но се диагностицира след 60-годишна възраст. Бебета 
на възраст 10 месеца и повече, както и юношите, могат 
да развият MTC, особено ако носят RET протоонко-
генна 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 все-
ки с променен RET онкоген ще развие рак. Кръвните 
тестове и генетичните тестове могат да открият гена. 
След като се идентифицира промененият RET онко-
ген, 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 про-
тоонкогена. Ако е така, ще бъдат препоръчани гене-
тични 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 дебе-
лото 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 фор-
ми на лимфом на главата и шията. Излагане на ради-
оактивен йод, наричан още I-131 или RAI, особено в 
детска възраст.

Излагане на йонизиращи лъчения, включително ра-
диоактивни отлагания от изпитване на атомни оръ-
жия 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 щито-
видната жлеза. В САЩ йодът се добавя към солта, за 
да помогне за предотвратяване на проблеми с щито-
видната жлеза.

Раса

Белите и азиатците са по-склонни да развият рак на 
щитовидната жлеза, но това заболяване може да засег-
не 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 щи-
товидната жлеза, особено през първите 5 години след 
поставяне на диагнозата и при тези с диагноза рак на 
гърдата в по-млада възраст. Това откритие продължа-
ва 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 изследва-
не на шията по време на общ физически преглед. Също 
така находката може да е случайна при извършени об-
разни изследвания по повод на други оплаквания. Оп-
лакванията могат да бъдат следните: бучка в предната 
част на врата, близо до адамовата ябълка, пресипна-
лост, подути жлези на врата, затруднено преглъщане,-
затруднено дишане, болка в гърлото или врата, кашли-
ца, 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 лечение-
то. Това включва тестове за туморен маркер. Тумор-
ните маркери са вещества, открити на по-високи от 
нормалните нива в кръвта, урината или телесните тъ-
кани на някои хора с рак. Кръвното изследване може 
да включва:

– нива на щитовидните хормони като трийодтиро-
нин (Т3) и тироксин (Т4) в организма;
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– тиреостимулиращ хормон (TSH). Този кръвен 
тест измерва нивото на TSH –хормон, произве-
ден от хипофизната жлеза близо до мозъка. Ако 
тялото се нуждае от тиреоиден хормон, хипофи-
зната жлеза освобождава TSH, за да стимулира 
производството;

– Tg и TgAb. Тироглобулинът (Tg) е протеин, про-
изведен естествено от щитовидната жлеза, както 
и от диференциран рак на щитовидната жле-
за. 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 персисти-
ращ 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 орга-
низма.

Други специфични за типа тестове за туморен маркер, 
за да се провери за високи нива на калцитонин и кар-
циноембрионален антиген (CEA). Може също така да 
се препоръча кръвен тест, за да се установи наличие-
то на RET протоонкогени, особено ако има фамилна 
анамнеза за MTC.

Образна диагностика на карцинома на щитовидната 
жлеза

Ехографията е основният образен метод за изследва-
не 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 из-
вършва с високочестотен (> 7,5 MHz) линеарен тран-
сдюсер, при крайна екстензия на шията.

Щитовидната жлеза има фина хомогенна хиперехо-
генна ехоструктура. При добро качество на образа в 
паренхима на жлезата могат да се видят малки кръво-
носни съдове. В по-напреднала възраст структурата ѝ 
става по-нееднородна, като нормално могат да се на-
блюдават малки аехогенни участъци до 2-3 мм, изпъл-
нени с колоид, единични калцификати или хиперехо-
генни 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 но-
дул 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-

нен солиден нодул, микрокалцификати, неправилна 
форма и неравни очертания – белези за инвазивост, 
локална инвазия на околни структури, по-голям пред-
но-заден размер в сравнение с трансверзалния, размер 
над 10 мм, интранодуларен кръвоток при доплерово 
изследване с множество хаотично ориентирани съдо-
ве в нодула, съпътстваща шийна лимфаденомагалия 
(особено с кистични зони, микрокалцификати във въ-
зела, загуба на мастния център и периферен доплеров 
сигнал).

Диференцирани форми на щитовиден карцином

Папиларен карцином – най-честият хистологичен ва-
риант, с по-голяма честота при жени. Ехографски се 
представя като хипоехогенен нодул (10-20% мултифо-
кален), 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 по-
ставянето на диагнозата.

Фоликуларен карцином – втори по честота, типично 
при малко по-възрастни жени. Ехографски се предста-
вя като хипоехогенен нодул без кистични части. Раз-
личаването му от фоликуларен аденом не е възможно 
и с ТАБ. Обикновено метастазира късно по лимфоге-
нен път, а по-рано хематогенно.

Медуларен карцином – произхожда от парафолику-
ларните С-клетки. Среща се спорадично или в съчета-
ние с MEN тип 2, неврофиброматоза тип 1 и синдром 
на von Hippel Lindau. УЗ морфологията му се харак-
теризира 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 ехограф-
ски често не може да се отграничи от папиларния кар-
цином.

Анапластичен карцином – дифузно растящ хипоехо-
генен тумор, обикновено ангажира цял дял или цяла-
та жлеза. Структурата му е нехомогенна със зони на 
некроза, хеморагии и плътни аморфни калцификати. 
Често инфилтрира околните структури: трахея, магис-
трални съдове, мускули. Ехографията в случая може 
да е недостатъчна за определяне локалното разпрос-
транение и често е нужно допълнително КТ или МР 
изследване.

Лимфом – първичният лимфом на щитовидната жлеза 
(обикновено неходжкинов) спада към екстранодални-
те форми и почти винаги е на базата на предшестващ 
тиреоидит на Хашимото, обикновено при възрастни 
жени. Най-често се представя като бързорастяща хи-
поехогенна формация (5-10 см), с тенденция към ком-
пресия на околните структури. Некрозите и калцифи-
катите са редки (важен диференциалнодиагностичен 
белег e анапластичния карцином). По-редки форми са 
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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 струк-
тура на възлите.

КТ и МРТ не се използват в първичната диагноза на 
рака на щитовидната жлеза. Двата метода играят ва-
жна роля за определяне на локалното разпростране-
ние и ангажирането на околните шийни структури, 
както и в демонстрирането на шийната лимфаденоме-
галия. КТ и МРТ са особено полезни в стадирането и 
изобразяването на далечни метастази в бял дроб, мо-
зък, кости. На КТ пулмоналните метастази от щитови-
ден Са имат типичен образ на множество двустранни 
милиарни нодули.

Позитронно-емисионна томография (PET) или PET-
CT сканиране. PET сканирането обикновено се ком-
бинира с CT сканиране, наречено PET-CT сканиране. 
PET сканирането е начин за създаване на снимки на 
органи и тъкани в тялото. Малко количество радио-
активно 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 енер-
гията, той абсорбира повече от радиоактивното веще-
ство. След това скенерът открива това вещество, за да 
създаде съответните изображения.

Радионуклидно сканиране. Този тест може да се на-
рече 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 жле-
за. Това кара клетките на щитовидната жлеза да се по-
явяват на сканираното изображение, което позволява 
на лекаря да види разликите между тези клетки и дру-
ги 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 ком-
бинира тези снимки в подробен изглед в напречен раз-
рез, който показва всички аномалии или тумори. КТ 
може да се използва за измерване размера на тумора. 
Понякога преди сканирането се дава специално багри-
ло, 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 мо-
гат 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 разпрос-
транил 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 коре-
ма. На тези пациенти може да се направи и КТ на ко-
рема.

Биопсия. Биопсията е отстраняване на малко количе-
ство тъкан за изследване под микроскоп. Другите те-
стове 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 до-
брокачествен е чрез биопсия.

Биопсия за възли на щитовидната жлеза може да се на-
прави 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 злокачест-
вена. 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, кое-
то 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 засегна-
тият 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. Гене-
тичният 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 пла-
нира най-доброто лечение.
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В допълнение към TNM системата, диагнозата папи-
ларен и фоликуларен рак на щитовидната жлеза също 
се поставят на база възрастта на пациента.

Стадирането може да бъде клинично или патологич-
но. Клиничното стадиране се основава на резултатите 
от тестове, направени преди операцията, които могат 
да включват физически изследвания и образни тесто-
ве. Патологичното стадиране се основава на това, кое-
то се открива по време на операцията, включително 
биопсия. Като цяло патологичното стадиране предос-
тавя най-много информация за определяне на прогно-
зата на пациента.

Ето повече подробности за всяка част от TNM систе-
мата 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 прибли-
зително равен на ширината на стандартна писалка или 
молив.

Стадиите също могат да бъдат разделени на по-мал-
ки 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 мултифокал-
ни (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 от-
въд 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).

Лимфен възел (N)

“ N” в системата за стадиране на TNM означава лимф-
ни възли. Внимателната оценка на лимфните възли е 
важна част от стадирането на рака на щитовидната 
жлеза. Има много регионални лимфни възли, разполо-
жени 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 

лимфни възли.
N1: Ракът се е разпространил в лимфните възли.
N1a: Ракът се е разпространил в лимфните възли око-
ло щитовидната жлеза (наречен централен отдел; пре-
трахеалните, паратрахеалните и предларингеалните 
лимфни възли).
N1b: Ракът се е разпространил извън централния 
отдел, включително от едната страна на шията, дву-
странно 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 разпрос-
транил 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 дру-
ги части на тялото.
M1: Ракът се е разпространил в други части на тялото.

Определяне на стадия

Стадият на заболяването се определя чрез комбини-
ране на класификациите T, N и M. За рака на щито-
видната жлеза тази система за стадиране се различава 
в зависимост от типа тумор. При папиларен или фоли-
куларен рак на щитовидната жлеза стадирането зави-
си и от възрастта на пациента.

Папиларен или фоликуларен рак на щитовидната жле-
за 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).

Фигура 2

Стадий II: Този стадий включва тумор (всеки Т) с вся-
какви метастази (М1), независимо дали се е разпрос-
транил в лимфните възли (всеки N).
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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, неинвази-
вен 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 разпростра-
нение в лимфните възли (N0) и без метастази (M0). Или 
всеки локализиран тумор (T1, T2 или T3) с разпростра-
нение 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 оп-
исва 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 централ-
ната 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 отда-
лечено 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 щито-
видната жлеза с раковия възел. Субтотална тиреои-
дектомия е операция за отстраняване на почти цялата 
щитовидната жлеза.

Тотална тиреоидектомия. Тази операция премахва ця-
лата 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 щито-
видната жлеза на пациента 

Ендоскопска тиреоидектомия. Операцията е подоб-
на на стандартната тиреоидектомия, с изключение на 
това, че за насочване на процедурата се използва ви-
део монитор. Избягват се постоперативните белези на 
шията.

Роботизирана тиреоидектомия. Хирургът прави раз-
рез на друго място, като например подмишницата, ли-
нията на косата на врата, устата или гърдите, и след 
това използва роботизиран инструмент за извършва-
не на тиреоидектомия. Роботизираната тиреоидекто-
мия не е препоръчителна операция при рак на щито-
видната 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 щито-
видната жлеза могат да включват увреждане на близ-
ките паращитовидни жлези, които помагат за регули-
ране нивата на калций в кръвта, прекомерно кървене 
или инфекции на рани. Ако нервите на ларинкса са 
повредени по време на операцията, това може да при-
чини 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 на-
ложи 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 допъл-
нение към заместването на хормона, който е необхо-
дим 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. Замества-
нето на тиреоидния хормон обикновено се дава от ен-
докринолог. Дават се и хранителни добавки като желя-
зо или калций.

Хипертиреоидизмът е състояние, при което количе-
ството на хормони е силно завишено. Може да причи-
ни загуба на тегло, болка в гърдите, ускорен сърдечен 
ритъм, неравномерен сърдечен ритъм, спазми, диа-
рия, чувство на горещина, изпотяване и загуба на кост 
или остеопороза.

Хипотиреоидизмът е състояние, при което количе-
ството на хормони е малко. Може да причини умора, 
наддаване на тегло, сухота на кожата и косата и усеща-
не за студ.
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Лъчелечението при карциномите на щитовидната 
жлеза се прилага като радиойодтерапия и перкутан-
но лъчелечение.

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 фак-
тор в TNM класификацията, 8 издание от 2017 г. 2, 
както и в други класификационни системи, които 
се прилагат все по-рядко – AMES, MACIS3 (възрас-
тта над 45 години се приемаше като водораздел в 
стадирането от I-IV стадий въз основа на  предиш-
ни издания на TNM системата, 8 издание приема 
възрастова граница от 55 г. само за папиларния и 
фоликуларния карцином) (2). Тези системи опреде-
лят риска от смъртност, който не е основния фак-
тор при тази нозология;

• мъжкият пол се приема за негативен прогностичен 
фактор, но това е свързано с по-често откриваните 
ниско диференцирани форми и напредналите слу-
чаи (4);

• размерът на тумора е свързан основно с TNM сис-
темата, но и с хистологичния вид (1);

• екстракапсулната инвазия е един от най-мощните 
и надеждни прогностични фактори, който опреде-
ля туморите най-малко в pT3 и определя лечебното 
поведение (1);

• наличието на лимфни метастази, тяхната големина 
и особено техният брой определя безусловно про-
гнозата и лечебното поведение; (6)

• хематогенните метастази, основна категория в 
TNM системата, са мощен прогностичен фактор, 

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 високо-
ефективно. 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 прак-
тиката (7) .

Динамични прогностични фактори са:

• серумният тиреоглобулин (Tg);

• тиреоглобулинови антитела (TgAb) след тиреои-
дектомия определят възможността ТГ да се прила-
га като туморен маркер за оценка на свободната от 
заболяване преживяемост и специфичната онколо-
гична преживяемост 9;

• времето на удвояване на ТГ (Tg-DT) е независим 
прогностичен фактор за свободната от заболяване 
преживяемост и специфичната онкологична пре-
живяемост( 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 истори-
чески противоречия. Основна причина за това е лип-
сата на възможност да се проведат проспективни ран-
домизирани 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 радио-
йодтерапия (Таблица 2).
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Таблица 2. Рискови групи за възрастни при папиларен и фоликуларен карцином 6 Според Американската ти-
реоидна 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 ин-
дивидуализиране на радойодтерапията в групите с умерен риск. Основният показател е риск от рецидив или ме-
тастази, 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 ста-
дирането 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 сред-
но 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 експек-
торанти

Няколко биологични периода на полуизвежда-
не (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 противока-
шлечни

Няколко Т биол.

Транквиланти, антихипертензив-
ни л-ва

Няколко Т биол.

Дозиране на необходимата активност за лечение с 
йод-131. Прилага се натриев хлорид йод-131. Истори-
чески са прилагани различни подходи за решаване на 
необходимата активност, която да ликвидира тирео-
идните или туморните остатъци след ТТ. Прилаган е 
опит за индивидуален дозиметричен подход, опреде-
лящ активността, необходима за реализиране на по-
гълнати дози от бета-лъчението на йод-131 от поря-
дъка на 300-600 Gy. Неопределеността в показателите 
за нейното установяване (маса на тироидния остатък, 
максимален процент на натрупване, ефективен пери-
од на полуизвеждане на радионуклида стават причи-
на 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 актив-
ност, а се препоръчват дози от 3,7 GBq и над (19). В до-
кумента от Мартиника въпросът не е решен и е оста-
вен на индивидуален подход от мултидисциплинарен 
екип.(12)

Режим, редуциращ лъчевото натоварване от йод-131 
в нормалните тъкани. Прилага се пиене на големи ко-
личества 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 от-
миване на потта, 6-8 пъти уриниране за изпразване на  
пикочния мехур и намаляване на дозите в яйчници и 
тестиси, усилена евакуация на радиойод от слюнчени-
те жлези чрез сиалогонни средства, очистителни ме-
дикаменти за чревния тракт.( 20)

СПЕКТ КТ с лечебна активност на 5-7 ден след по-

емането на активността. Това е много важен етап от 
лечението, което всъщност стадира пациента и опре-
деля мишенния обем на РАЙБ (фиг. 12а, фиг 12в).

Фигура 12а. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при па-
циент с тиреоиден остатък
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Фигура 12в. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при па-
циентка с шийни и медиастинални метастази

Отдавна съществуват доказателства, че сцинтигра-
фията преди радиойод лечение няма еквивалентна 
чувствителност поради прилаганата по-ниската ди-
агностична активност и предизвиква т.нар. ефект на 
подтискане на ТSH (stunning), удължава периода на 
микседем поради липса на хормонално лечение, до-
пълнително облъчва организма (21-23).

Супресивна терапия с левотироксин. Назначаването 
на левотироксин натриум следва да започне веднага 
след СПЕКТ СТ изследването. АТА препоръчва пър-
воначално 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 пъ-
лен биохимичен и морфологичен рецидив, стойности-
те 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 въз-
действие върху остатъчен тумор, рецидив или хемато-
генни метастази като последващ радиойодаблацията 
етап на лечение с йод-131. Съгласно (12) този термин 
е прието да се нарича „лечение на известно заболява-
не“, което включва наличие на морфологична находка. 
Това всъщност е синоним на радиойодтерапия, който, 
по мое мнение, представлява въпрос от терминологич-
но 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 рекомби-
нантен ТSH поради това, че ефектът му е краткотра-
ен 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, 

нито EMA са одобрили това приложение. В България 
понастоящем няма регистрация на този препарат.

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 лимф-
ните 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 око-
ло 80 Gy (24). По-високи активности се понасят тежко с 
поява на повръщане, което изхвърля активността пре-
ди да се е резорбирала (Т. Хаджиева от собствен опит). 
Дозиметрично, исторически в литературата се препо-
ръчва дозата в костния мозък да не надминава 2 Gy, 
което рядко се прилага като метод(25). При персистира-
не на метастазите пациентите се оставят под наблюде-
ние чрез динамиката на туморния маркер тиреоглобу-
лин и образни методи. При възрастните няма препо-
ръчителна горна граница за сумарната активност, но 
съществува зависимост между сумарната активност и 
честотата на пълна ремисия при хематогенни метаста-
зи (24). При сумарни активности под 7,4 GBq е отбеляза-
на 48% пълна ремисия, при активности от 7,4-14,8 GBq 
– 84%, при активности 14,8-22 GBq –100% (24).

Фигура 13. Посттерапевтична СПЕКТ СТ при паци-
ентка 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 интер-
вал 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 при-
лагане 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.

Съгласно АТА съществуват четири варианта за уста-
новяване на статуса на такъв пациент (6):

Отличен отговор – биохимичен и морфологичен кон-
трол, 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 го-
дишно и до 2.0 mU/L ТSH.

Непълен биохимичен отговор – липса на натрупва-
не на йод-131 СПЕКТ СТ и/или стойности на ТГ при 
ехография под ТSH супресия над 1 нг/мл, при нега-
тивни 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 от-
говор след допълнително лечение; 20% развиват мор-
фологично (структурно) заболяване. Риск за смърт 
под 1%. ТSH – 0,1 –0.5 mU/L.

Морфологичен (структурен) непълен отговор – об-
раз на структурно или функционално заболяване при 
всякакъв Тг и ТГ ат 50-85 % имат туморна персистен-
ция и налагат лечение. Леталитет 11% с локорегионал-
на персистенция и 50% с далечни метастази. ТSH от 
под 0,1 mU/L.

Неопределен отговор – тази категория е най-смуща-
ваща. Минимално натрупване на СПЕКТ СТ, стой-
ности 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 под-
държа в границите от 0,1-0.5 mU/L.

Ранни и късни лъчеви реакции при РАЙБ и РАЙТ.

При прилагане на ниски активности, съгласно проуч-
ванията ESTIMSBL и HILO, не се очакват лъчеви реак-
ции. 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 висо-
ки активности над 75мКи( 27);

• радиоационен гастрит – гадене 5-67% при актив-
ности до 40-450 мКи; повръщане 1 % над 150 мКи 
еднократна активност (20,27);

• намаляване на левкоцити и тромбоцити при актив-
ности до 1040 мКи  (27);

• временна промяна във фертилитета (овариален и 
тестикуларен), без наличие на трайна промяна в 
итервала 30-1000 мКи (28);

• белодробна фиброза – 2% при наличие на макро-
нодуларни метастази след високи сумарни актив-
ности (20);

• радиогенни малигноми – рискът е отчетен при ку-
мулативната 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 изслед-
ване потвърдихме риска от вторична радиогенна 
неоплазия при нискорискови карциноми, с което 
за първи път в България приложихме принципът 
АЛАРА в лъчелечението за отмяна на радиойода-
блацията в тази рискова група( 31-32).

Перкутанно лъчелечение при папиларен, фоликула-
рен, Hurtle клетъчен и ниско диференциран карци-
ном на щитовидната жлеза.

Прилагането на перкутанно ЛЛ (ПКЛЛ) при папила-
рен и фоликуларен рак на щитовидната жлеза се деба-
тира 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 карцино-
ми, базирани на обзор на литературата и мненията на 
експертите.(34)

Препоръка 1 (34). При пациенти с голям остатъчен ту-
мор R2 резекция или с нерезектабилен тумор, с из-
ключение 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 иноперабил-
ни пациенти), при иноперабилен рецидив и палиатив-
но (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 опе-
рация 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 прила-
гане за лъче-химиотерапия. Тече рандомизирано про-
учване 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) резек-
ция на трахея, хранопровод, ларинкс, рекурентен нерв 
поради остатъчен тумор (37). Корейско изследване вър-
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ху 68 болни след бръснеща резекция на трахея показва 
значително намаляване на рецидивите от 51% на 8 % 
(p < .01).(37) 

При пациенти под 45 (55) години при R1-R2 резекция 
не се налага ПКЛЛ, а радиойодтерапия, която обикно-
вено 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 за-
боляване и неангажираните лимфни басейни от нива 
II–V и VII – 54 Gy.

С оглед на евентуална спасителна операция и намаля-
ване на лъчевите реакции в голям обем някои лъче-
терапевти 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 (гръб-
начен мозък, слюнчени жлези, хранопровод). Златен 
стандарт за очертаване на обемите при остатъчен ту-
мор е хибридна МРТ към виртуално симулиращ КТ.

Образното ръководене на ПКЛЛ (СВСТ) е от особена 
важност поради големия обем околни органи под риск 

и високите канцерицидни дози. (Фиг. 14)

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 из-
вършва аналогично на следоперативното ПКЛЛ.

Препоръка 2 (34). ПКЛЛ не бива да се използва рутинно 
след радикална операция на голям тумор. Обикнове-
но 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 метаста-
зи 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 екс-
тракраниална радиохирургия след многократни нера-
дикални 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 сон-
да 5% продължително време 17,18;

• фиброза на шията – 3%;

• персистиращ ларингеален оток 3%;

• езофагиална и трахеална стеноза 2%.

Приложение на следоперативно перкутанно лъчеле-
чение с радиойодтерапия.

Прилагането на радиойотерапия за повлияване на 
тумора и неговите метастази е задължително от Т2-
Т4N1a-bM1. Няма данни от доказателствената ме-
дицина за последователността между двата метода. 
Индивидуалният подход и локалната симптоматика 
решава дали да се започне с ПКЛЛ. При нерадикал-
на операция, особено с остатъчен нормален тиреои-
ден паренхим, проблем е постигане на стимулацион-
ни 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 зна-
чително подобрение на ОП в сравнение със самостоя-
телното 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 наслаг-
ва 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 карци-
ном на щитовидната жлеза.

Анапластичният карцином на щитовидната жлеза 
произлиза от фоликуларните клетки, рядко заболява-
не 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 опера-
ция рядко е възможна, освен в случаите с по-голяма 
компонента от диференциран фоликуларен карци-
ном (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 

диспнея, поради компресия на трахеята или дисфагия, 
до невъзможност за хранене, и се нуждаят от предва-
рителни 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 хипер-
фракционирано лъчелечение два пъти дневно по 1,25 
Gy до обща доза 46 Gy, като предоперативен подход, 
създаващ възможност за резектабилност (41-42). Публи-
кувани наскоро ретроспективни проучвания, прове-
дени с МИЛЛ като най-високо технологично ЛЛ, по-
казват, че при успешна операция (радикална) следопе-
ративното ЛЛ оказва по-висок туморен контрол. Park 
и сътр. прилагат средна доза в тумора при дефинитив-
но ЛЛ 67.1 Gy (от 43.5 до 74.8 Gy), с единична фрак-
ция 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 преживяе-
мост 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 химиотера-
пия, провеждана едновременно с ЛЛ.(41-43)

Всъщност дилемата е дали да се провежда дори и па-
лиативно ЛЛ или само симптоматични грижи, особе-
но при нерезектабилни пациенти със смущения в гъл-
тането и дишането (44). В литературата няма препоръ-
чителни палиативни дози, тъй като често палиацията 
утежнява оплакванията.

1. Перкутанно лъчелечение при медуларен карци-
ном на щитовидната жлеза.

Рядко заболяване – 1-2% от всички карциноми на щи-
товидната 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 раз-
личава от двете форми.

Логично е да се счита, че радиойдтерапията след ти-
реоидектомия 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 
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рецидив.

Повечето ретроспективни проучвания на малки серии 
болни (рядък тумор) са публикувани през 90-те г. на 
миналия век. Те не показват разлика в преживяемост-
та със и без следоперативно ПКЛЛ. Опитът на клини-
ката в Майо за периода 1970-2000 г. върху 17 болни с 
41 облъчвани лезии показва основно полза за палиа-
тивно ЛЛ на хематогени метастази (главно костни) (45). 
Анализът SEER от 1998–2004 г. докладва липса на по-
добряване на ОП при пациенти с лимфни метастази от 
следоперативно ПКЛЛ 46.

Следоперативно ПКЛЛ може да бъде предписано за го-
лям остатъчен тумор след операция, но ползата трябва 
да бъде оценена към токсичността. Консултация с хи-
рург е наложителна, за да отхвърли възможна хирур-
гична интервенция, която да бъде възпрепятствана от 
постлъчевата фиброза (47).

При строго преценени индикации, 60–66 Gy е доза за 
субклинично заболяване, а големите остатъчни тумо-
ри се нуждаят от 70 Gy и повече за постигане на тумо-
рен 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 ин-
дикации 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

АТА (Американската тиреоидна асоциация) публи-
кува отделно ръководство поради важни различия в 
клиничното поведение, молекулярни и патоморфоло-
гични разлики в сравнение с тези при възрастни, като 
дефинира възрастта за детски тиреоиден карццином 
до 18 години (1).

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 40-
90% от пациентите на възраст от 5-15 години, в срав-
нение с възрастни – 20-50% 2.

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 паци-
енти – 40% (3).

При деца под 10 години има данни за по-висока често-
та на рецидиви и смъртност( 4). Други автори, обаче, не 
докладват за такава разлика.(5)

Няма доказателства, че наличието на BRAF 600 мута-
ции са свързани с по-висока биологична агресия при 
деца.

АТА не счита, че тези пациенти следва да се класифи-
цират в различни рискови групи, в сравнение с въз-
растните.

Поради ниската честота, няма провеждани рандоми-
зирани проучвания. Дори и при възрастни, въпреки 
десетократно по-високо разпространение, няма про-
веждани 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 ка-
чество на живот, поради отлична преживяемост.

В общия случай се препоръчва тиреоидектомия и ди-
секция на хомолателания централен компартмент от 
хирург с експертиза в тиреоидната хирургия, послед-
вана от радиойодтерапия за остатъка на нормална или 
остатъчна туморна тъкан. Продължителното просле-

дяване е наложително, тъй като туморът може да ре-
цидивира десетилетия след първоначалното лечение (6).

Целта на лечението при деца е да се осигури ниска 
онкологична смъртност с възможно най-ниски стра-
нични последици.

Затова внимание следва да се обърне върху:

1. Пред и следоперативното стадиране;

2. Селективно прилагане на радиойодтерапия.

Това води до извода, че лечението следва да се извърш-
ва от профилиран мултидисциплинарен екип, като 
проследяването следва да е адекватно балансирано, а 
не свръхагресивно (1).

Операция

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 лобек-
томия, показват намаляване на рецидивите от 35 на 
6% (7).

Централна шийна дисекция се препоръчва при тън-
коиглена аспирационна биопсия (ТАБ) или клинич-
ни данни за екстратиреоидно разпространение и/или 
локорегионални метастази въз основа на предопера-
тивно и интраоперативно стадиране. Този подход е 
свързан с намаляване на нуждата от втора операция 
и повишаване на свободната от заболяване преживя-
емост (8).

В никакъв случай не се препоръчва екстирпация тип 
‘berry picking’ а системна дисекция на съответния ком-
партмент (1,8).

Препоръчителна е ТАБ на съмнителни латерални 
шийни лимфни възли преди операция. Изследване на 
тиреоглобулин (Tg), заедно с тиреоглобулинови анти-
тела (Tg at) и washout от ТАБ, могат да подпомогнат 
решението. Рутинна профилактична латерална ший-
на дисекция на нива III, IV, предно V и II не се пре-
поръчва. 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

Определение Начално следоператив-
но стадиране

Цел за 
TSH 
mlU/L

Проследяване при липса на 
болест
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Детска 
ниско-рискова 
група 

Тумор, ограничен в 
ЩЖ с No/Nx или слу-
чайно 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 го-
дишно до 5 год. Тg под ТТХ 
супресия всеки 3-6 м. до 
2 години, после 1 път го-
дишно

Детска умерена 
(междинна) 
рискова група 

Екстензивни лимфо-
генни 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 го-
дишно до 5 год, после 
по-рядко. Тg под ТТХ 
супресия всеки 3-6 м. до 
3 години, после 1 път го-
дишно.
Стимулиран Tg и СПЕКТ 
СТ една година след лече-
ние със 131. Прекратяване 
на НМ изследвания при 
първи СПЕКТ СТ, ако Тg e 
нисък.

Детска високо- 
рискова 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. Стимули-
ран 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 персистен-
ция, 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 ле-
чение с РАЙ при високорисковите и при някои паци-
енти с умерен риск (10).

Доказано е, че лечението с РАЙ при млади хора подо-
брява 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 ле-
чение 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 радио-
генни 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 въз-
растните.

По време на лечението в активния блок се прилагат съ-
щите правила за максимално елиминиране на актив-
ността 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 под-
ход, а после при наличие на метастази активностите се 
ограничават така, че да не достигат до 200 rad в кост-
ния мозък. При персистиране на метастазите поред-
ният курс РАЙ се индивидуализира чрез наблюдение 

на динамиката на туморния маркер тиреоглобулин и 
образни методи 1, 19-21.

Задължително на 5-7 ден се извършва СПЕКТ СТ с ле-
чебната активност за визуализация на лечебната ми-
шена (19-21)

Ранни и късни лъчеви реакции

Те не се различават от тези при възрастните, с из-
ключение на ранното (до 1 час след приема) гадене и 
повръщане при високи еднократни активности. По-
стпубертетните 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 об-
ратими 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 лъче-
лечение 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. Обикно-
вено препоръчителното ограничение е до 11 GBq (300 
mCi), което е свързано по-скоро с бавния ефект от ле-
чението, и при липса на симптоми (най-често) пациен-
тите остават под наблюдение за изчакване на ефекта. 
Нашият опит показва, че независимо от продължава-
щото натрупване в белите дробове, заболяването се 
стабилизира и Тg продължава да намалява с годините, 
докато стигне до ниско ниво(19). Неразумно е да продъл-
жава аплициране на активности след 11 GBq, очаквай-
ки бързо пълно изчезване на натрупването в белите 
дробове. Този феномен описахме в дисертационния 
си труд и е свързано с т.нар. „радиобиологичен фено-
мен на отложена късна аблация“ (19). Диференцираният 
карцином на ЩЖ има редки митози (няколко в годи-
ната) и туморните клетки изчезват след години от края 
на лечението, като бавна проява на увреждането в тях-
ната ДНК (19-20).

Проследяване

Оценка на ефекта след радиойодтерапия се извършва 
по същите критерии като при възрастни.

• Отличен отговор – биохимичен и морфологи-
чен 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 
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приема наблюдение 1 път годишно и до 2.0 mU/L 
ТSH.

• Непълен биохимичен отговор – липса на натруп-
ване 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 стиму-
лация или нарастващи ТГ АТ в 30% се наблюдава 
спонтанно постигане на пълен отговор. 20% полу-
чават пълен отговор след допълнително лечение; 
20% развиват морфологично (структурно) заболя-
ване. Риск за смърт под 1%. ТSH 0,1 –0.5 mU/L.

• Морфологичен (структурен) непълен отговор. 
Образ на структурно или функционално заболява-
не при всякакъв Тг и ТГ ат 50-85 % имат туморна 
персистенция и налагат лечение. Леталитет 11% с 
локорегионална персистенция и 50% с далечни ме-
тастази. ТSH от под 0,1 mU/L.

• Неопределен отговор – тази категория е най-сму-
щаваща. 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 намаля-
ващи или нарастващи ТГ ат. Налага се проследя-
ване 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 ме-
тастази. Обратно, намаляването на Tg ат може да ста-
не 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 стиму-
лация 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 ин-
тервал от 6-12 м. при пациенти с умерен и висок риск и 
1 път годишно при пациенти с нисък риск. Проследя-
ване след 5 години следва да бъде индивидуализирано 
според риска. Оздравелите деца развиват т. нар. „пси-
хологически аспекти на антипривързаност (периоди-
чен 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 извърш-
ването 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 диагнос-
тично нуклеарно медицинско негативно изследване (1). 
Ехография на шията и Tg с Tg ат е напълно чувствите-
лен алгоритъм, с честота  в зависимост от риска. При 
деца, лекувани за хематогенни метастази с РАЙ, след-
ва да се вземе предвид радиобиологичният феномен 
на късна аблация, описан по-горе. Препоръката е 2 го-
дини 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 на-
блюдават в 30% от случаите, обикновено до 7 година. 
Наблюдавани са и късни рецидиви – 20-40 години след 
лечение (25). От психологическа гледна точка интензи-
тетът на проследяването следва да се намали, особено 
при пациенти с пълен биохимичен и структурен кон-
трол. АТА не уточнява терминът „по-рядко след 5- та 
година при ниско рисковите пациенти“ (1).

I. Роля на супресивната TSH терапия в детска въз-
раст. 

Известно е, че при възрастни пациенти във високо-
рискова група, АТА препоръчва нива на TSH супре-
сия 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 хипер-
тиреоидизъм 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 пред-
писва 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 поя-
ва – шийни метастази и/или хематогенни (обикновено 
белодробни). При операбилност на лезии над 1 см се 
предпочита хирургия вместо РАЙ (1,24). При лимфоген-
ни метастази под 1 см, предвид бавния ход на заболя-
ването, остава ехографско и Tg с Tg ат проследяване. 
Операция следва да се направи само от експерт в ти-
реоидната хирургия (1, 24). При белодробни метастази, 
натрупващи радиойод, лечението следва да се дири-
жира от тяхното наличие (1,10).
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При оперирани лимфни метастази е необходимо сле-
доперативно рестадиране за преценка необходимост-
та от адювантна радиойодтерапия, особено ако такава 
не е проведена преди.

III. Лечение на пациенти с белодробни метастази

Повечето белодробни метастази при деца имат харак-
тер на микронодуларни лезии, натрупват успешно ра-
диойод и се лекуват успешно с контрол или стациони-
ране 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 намаля-
ване 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 под-
ход (по-ранно прекратяване на лечението с радиойод, 
който се постулира в последното десетилетие). Собст-
вените ни резултати, като и литературните данни, по-
казват, 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 моти-
вация 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 ра-
диойод белодробни метастази, подлежащи на друго 
лечение, следва да се вземе при продължително на-
блюдение под TSH супресия.

При дифузно натрупване в БМ съществува риск от 
радиационна пулмофиброза. Препоръчват се перио-
дични белодробни функционални тестове и вземане 
на решение за периодичността на РАЙ (1).

След пълен клиничен и биохимичен отговор, при по-
вишаване на Tg, подходящото изследване е диагности-
чен СПЕКТ СТ с йод-131 и Tg с Tg ат под стимулиран 
TSH.

Поведение при деца с прогресия на белодробни ме-
тастази, които са престанали да натрупват йод-131 
или не отговарят на лечението.

Много рядко деца с ДКЩЖ развиват прогресивно за-
боляване и дори заплашващо живота състояние, което 
е нерезектабилен тумор и/или резистентно на радио-
йодлечение1. В тези случаи е показано системно лече-
ние (1). За съжаление, при децата няма клинични про-
учвания с ДКЩЖ, рефрактерен на йод. Комбинация 

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 стабили-
зирано заболяване, трудно е да се дефинира ДКЩЖ 
рефрактерен на йод (1).

Съществуват единични случаи на лечение със сорафе-
ниб или левантиниб (1).

Тъй като повечето деца са с асимптоматично и непро-
гресиращо рефрактерно на йод-131 заболяване, препо-
ръките 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 тиро-
зин-киназните инхибитори.

Фоликуларен карцином на щитовидната жлеза в 
детска възраст

Фоликуларен карцином на щитовидната жлеза в дет-
ска 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 ми-
нимална (под 3 кръвоносни съда) васкуларна инвазия 
следва да се лекува индивидуализирано, при което 
АТА счита, че лобектомията е достатъчна (1). Детски-
ят ФКЩЖ е различен от папиларния. Той е по-малко 
агресивен и се диагностицира в по-ранен стадий, раз-
вива по-рядко хематогенни метастази и има ниска чес-
тота на рецидиви (1).

Лечението е съобразно АТА рисковите групи при деца, 
като разделянето на хистологично минимално инвази-
вен и широко инвазивен има голямо значение (1).

При тези деца трябва да се направи генетична консул-
тация и тестуване на PTEN мутация, особено при деца 
с макроцефалия или фамилен PTEN хамартром синд-
ром (1).

Заключение:

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 дис-
кутират: общата активност при деца с белодробни ме-
тастази, прилагането на таргетна терапия, при макар 
и редки агресивни ненатупващи йод-131 състояния, 
риск от вторичен малигном, дълготрайните психоло-
гически проблеми върху пациент и близки при дожи-
вотно проследяване и др.

Най-важното е лекуване на децата при лекар с дълго-
годишна и профилирана експертиза.
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Лечение при медуларен карцином в детска възраст

Болшинството случаи при деца са с наследствен меду-
ларен карцином (МК), който се открива при генетично 
изследване на семействата. МК рядко е спорадичен и 
е част от синдрома на множествена ендокринна нео-
плазия MEN 2A и MEN 2B, в резултат от доминантно 
наследявана de novo активирана мутация в RET про-
тоонкогена, 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, зави-
си от генотипа, измерване на серумния калцитонин и 
ехографията (33).

МТК обикновено е първата изява на MEN 2A и по-чес-
то е в ранна детска възраст (преди 2-6 година) (34). Той 
се придружава от двустранен феохромоцитом и мно-
жествени тумори на парафоликуларните жлези. MEN 
2B е около 10% от двата симптома(34). Характеризира се с 
ранен МК, феохромоцитом и гастроинтезтинални му-
козни ганглионевроми и астеничен марфаноизен ха-
битус (34).

АТА през 2015 г. класифицира мутациите по модел, ба-
зиран на генофенотипни корелации, които степенуват 
различните мутации в рискови нива за развитие на аг-
ресивен МК от A до D (33).

Стандартното лечение налага тотална тиреоидекто-
мия (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 ре-
цидив и за откриване на феохромоцитом и хиперпара-
тиреоидизъм. Назначава се субституираща терапия 35.

Освен операция, другите видове лечения (лъчелече-
ние, 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 МЕДИКАМЕНТОЗНА-
ТА ТЕРАПИЯ НА КАРЦИНОМА НА ЩИТО-
ВИДНАТА 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 стимули-
рат ефектите на другите ендокринн и жлези. TSH може 
да стимулира растежа на клетките, които произхождат 
от епитела на тиреоидните фоликули, като употребата 
на levothyroxine (Т4) цели именно поддържане на ни-
ски 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 ви-
сок риск от предсърдно мъждене (при по-възрастни 
мъже).

Дефиниция: Обикновено туморът се приема за отго-
варящ 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, на-
правени 6-12 месеца след йод-131 лечението, актуал-
ното състояние е за негативно заболяване или с данни 
за намаляване на включването, в сравнение с изслед-
ванията преди лечението. Друг белег за отговор към 
йод-131 терапията е допълнителната оценка за промя-
на 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 щи-
товидната жлеза:

Тигоглобулинът (ТГ) е протеин, продуциран от нор-
малните клетки на щитовидната жлеза, доброкачест-
вените щитовидни нодилу и добре диференцирания 
карцином. Когато всички нормални тъкани на щи-
товидната 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 щи-
товидната жлеза. Метастатични тумори, които ясно се 
оцветяват за ТГ, са с произход от щитовидната жле-
за (факт, който може да е полезен при уточняване на 
произхода на някои аденокарциноми). Чрез серумната 
концентрация на ТГ не може да се разграничат добро-
качествени 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 покач-
ващ 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 за-
боляване, но е важно да се има предвид, че увеличени-
ят 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 карци-
ном на щитовидната жлеза. Следователно, рутинно 
при измерване на ТГ е необходимо и изследване на 
antithyroglobulin antibodies. Изчезването на тези анти-
тела с времето се приема са добра прогностична харак-
теристика и предполага липсата на остатъчен тумор.

Тироглобулин (Tg) и anti-Tg антитела се изследват 
6-12 седмици след операцията (тотална тиреоидек-
томия), тогава се получават базовите следоператив-
ни нива.

Когато се обмисля започване на терапия с ТКИ при ло-
кално 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 значи-
телен 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 паци-
енти 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 ефектив-
ността на RAI терапията при пациенти, които са 
били преди това рефрактерни. (NCCN, Selumetinib-
enhanced radioiodine uptake in advanced thyroid cancer, 
Alan L Ho)

Системна терапия може да бъде обсъждана при тумо-
ри, които:

– не са хирургично резектабилни;

– не отговарят на терапия с йод-131 или са вече ре-
фрактерни;

–  не могат да се контролират чрез ЛЛ или друг вид 
локална терапия;

– клинично имат сигнификантна структурна про-
гресия на заболяването през последните 6-12 ме-
сеца.

По данни на NCCN от провежданите клинични проуч-
вания 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 ин-
хибитори 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 щитовидна-
та 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 ди-
ференциран карцином на щитовидната жлеза – па-
пиларен 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 на-
рушения, 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 жле-
за, 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 съ-
битие 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 вра-
та, 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, ве-
роятно, при по-възрастните пациенти. ПК трябва да 
се подозира при наличие на кистична дегенерация на 
шийни ЛВ. Обикновено той е унилатерален при пре-
глед, но е възможно микроскопско контралатерално 
заболяване.

Стадиране и прогноза

Най-общо по-младите пациенти с по-малки, неинва-
зивни 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;

• 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 про-
гноза. 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 дисек-
ция. Хирургичните усложнения включват унилатерал-
на или много рядко билатерална парализа на гласна 
връзка и преходен или постоянен хипопаратиреоиди-
зъм. 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, диагно-
стицирани с капсулна инвазия, само до извършване 
на завършваща тиреоидектомия или аблация на щи-
товидния лоб с радиойод при по-агресивните тумори.

Индикации за радиойод аблация след тиреоидитекто-
мия при диференцираните карциноми на щитовидна-
та жлеза най-общо са наличието на радиойод капти-
ращо 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 ди-
ференцирани карциноми на щитовидната жлеза са 
изобразявани като „студени възли (cold)“ при радио-
изотопното изследване. Но тези тумори обикновено 
експресират TSH рецептори и могат да бъдат стиму-
лирани 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. На-
значава 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 из-
бягват за няколко месеца преди радиойод терапията.

За съжаление не всички добре диференцирани карци-
номи на щитовидната жлеза концентрират радиойод и 
около 30% от тях с метастази ще имат негативни скене-
ри след приложението на високи дози радиойод.

Радиойод (йод-131) терапията обикновено се приема 
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за безопасна и ефективна. Жените не трябва да са бре-
менни по време на лечението и се съветват да избягват 
забременяване през следващата 1 година след лечение-
то. Най-честите токсичности са: сиаладенит, възпале-
ние, обхващащо паротидната или другите слюнчени 
жлези, което може да доведе до перманентно суха уста 
или рецидивиращи епизоди на болезнено подуване на 
слюнчените жлези.

Възможна е стриктура до степен на блок на слъзния 
канал.

Рядко може да се наблюдава перманентен хипогонади-
зъм, освен ако радиойодът не се концентрира в тазови 
метастази близо до гонадите.

Метастазите от карцинома на щитовидната жлеза, 
конкретно тези, ангажиращи мозъка и гръбначния 
мозък, могат да нараснат, стимулирани от TSH, с по-
тенциално 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 изключи-
телно (драматично) увеличен по време на TSH супре-
сията; в такъв случай трябва да се извършат CT или 
MRI на мозъка и гръбначния мозък.

Терапията с T4 е необходима за всички пациенти след 
тотална тиреоидектомия. T4 терапията се назначава 
и с оглед превенция на туморен рецидив след хирур-
гично отстраняване при добре диференцираните щи-
товидни карциноми, тъй като се приема, че TSH сти-
мулира туморния растеж и развитието на рецидиви, 
докато супресивната TSH терапия се приема, че инхи-
бира растежа и превантира туморния рецидив.

При щитовиден карцином в напреднал стадий е оби-
чайно 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-ни-
сък стадий ПК и ФК. При такива пациенти серумното 
TSH често се препоръчва да е напълно супресирано 
за първите няколко години след диагнозата. За паци-
ентите 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 нали-
чие на далечни метастази.

EBRT (External-beam radiation) също е ефективна при 
локализирани симптоматични лезии, конкретно инва-
зивни лезии на врата и неоперабилни костни метас-
тази.

Лекарствена терапия на папиларния карцином на щи-
товидната жлеза:

При структурно персистиращ рецидивирал, аванси-
рал и/или метастатично заболяване, което не подлежи 
на RAI терапия:

– продължава се супресивната терапия на TSH с 
levothyroxine;

– при авансирало заболяване, при прогресията му 
или заплашващо заболяване, се препоръчва ген-
нотипиране (генно изследване) с цел установява-
не на actionable мутации (вкл. ALK, NTRK, RET 
gene fusion, dMMR DNA, MSI, TMB);

– пълно стадиране – вкл. изключване на мозъчни 
метастази;

– при възможност за резекция на далечни метаста-
зи и/или EBRT (ЛЛ) при подходящи метастатич-
ни лезии;

– 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 кате-
горична прогресия на заболяването. Много често 
тези пациенти са със стационирано или бавно на-
растващо индолентно заболяване;

– Best Supportive Care (BSC);

– възможни таргетни агенти за лечение на локал-
но рецидивирал, авансирал и/или метастатичен 
диференциран карцином на щитовидната жлеза, 
който не подлежи на RAI терапия:

1. Lenvatinib или sorafenib при прогресия на заболява-
нето 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 RET-
fusion (+) 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 метаста-
тичен карцином, неподлежащ на терапия с RAI:

1. Костни метастази (важно е да се уточни, че се използ-
ват тези подходи, ако е налице резистентност към RAI 
и прогресия на заболяването, тъй като при някои па-
циенти с RAI терапия е терапевтична възможност при 
костни метастази и RAI – чувствително заболяване):

– хирургична палиация и/или ЛЛ или друга локал-
на терапия (алкохолна аблация – с етанол, кри-
оаблация, RFA), когато са симптоматични или 
асимптоматични. Емболицазия преди хирургич-
ната резекция на костната метастаза трябва да 
се има предвид с оглед намаляване на риска от 
кървене;
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– да се има предвид емболизация или други ин-
тервенционални 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 хипопара-
тиреоидизъм и дефицит на витамин Д са в уве-
личен риск от хипокалциемии). Прекратяването 
на терапията с denosumab може да доведе до раз-
витие на rebound феномен с изява на атипични 
вертебрални фрактури;

– мониториране на заболяването може да е подхо-
дящо при асимптоматични пациенти с индолент-
но заболяване;

– да се обмисли системна терапия с по-горните ме-
дикаменти;

– Best Supportive Care (BSC).

2. Мозъчни метастази:

– при единични лезии – възможност са неврохи-
рургична резекция или стереотактична радиохи-
рургия;

– 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 изключител-
но внимание при терапията на преди това неле-
кувани мозъчни метастази с оглед риск от кър-
вене;

– 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 карци-
нома (=HCC) изисква наличие на съдова или капсул-
на 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 забо-
ляване също може да бъде първата му изява. Обемно 
метастатично заболяване от ФК понякога води до хи-
пертиреоидизъм, но не е чест.

–  продължава се супресивната терапия на TSH с 
levothyroxine при терапията на тези диференци-
рани тумори.

Минимално инвазивен фоликуларен и HCC карцином 
на щитовидната жлеза се характеризира с инкапсули-
ран тумор с микроскопска инвазия на капсулата и без 
съдова инвазия.

При каптиране на йода се прилага RAI следоператив-
но, преценява се нужда от ЛЛ при заболяване, застра-
шаващо 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 при-
ложение 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 ве-
роятно 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 про-
пуснати при радионуклидно изследване с 99Tc bone 
scan. Когато се подозират, трябва да се назначат обик-
новени 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 диагностици-
ра само с капсулна инвазия, и по-лоша – с по-големи 
участъци на съдова инвазия.

Ниско диференцираните ФК (insular, solid or trabec-
ular) имат лоша прогноза с 10-годишна преживяемост 
по-малко от 50%.

II. Медуларен карцином (MK) на щитовидната жлеза:

МК е невроендокринен тумор, произхождащ от пара-
фоликуларните клетки (С-клетките или калцитонин 
продуциращите клетки). Обхваща около 4 % от карци-
номите на щитовидната жлеза. Има предположения, 
че хиперплазия на С-клетките е прекурсор на МК. 
Клетките на МК са плеоморфни и с вретеновидна фор-
ма, възможно е да се объркат с различни други неоп-
лазми, като недиференциран карцином на щитовидна-
та жлеза. МК може да съдържа амилоид. Почти всич-
ки МК синтезират и секретират калцитонин, поради 
което се препоръчва рутинното изследване на серумен 
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калцитонин. В определени случаи позитивното оцве-
тяване на клетките за калцитонин и увеличеното му 
серумно ниво потвърждават диагнозата МК. Диагно-
стицирането на „ниско диференциран“ или „недифе-
ренциран“ рак на щитовидната жлеза при млади па-
циенти 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 придру-
жаващ феохромоцитом. МК обикновено е билате-
рален при фамилните синдроми и унилатерален при 
спорадичните случаи.

Генетичен скрининг: МК се свързва с наличието на му-
тация в протоонкогена RET. За всички пациенти, след 
насочване за подходящата генетична консултация, се 
препоръчва анализ на периферна кръв за RET мута-
ции. Когато резултатът от изследването на RET мута-
циите е отрицателен, при наличието на билатерален 
МК или свързана с него С-клетъчна хиперплазия, се 
налага внимателно фамилно наблюдение и проследя-
ване на серумната концентрация на калцитонин.

Когато кръвното изследване докаже RET гермина-
тивна мутация, подобен генетичен тест трябва да се 
предложи на всички роднини от 1-ва степен, ако са съ-
гласни, след съответната генетична консултация. Ако 
се потвърди същата (като при пациента ни с МК) RET 
мутация, се препоръчва тотална тиреоидектомия.

Наследствен МК (наличие на герминативна мутация в 
RET протоонкогена):

• Multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2a = FMTC 
(Familial medullary thyroid carcinoma):

– билатерален МК, феохромоцитом, хиперпарати-
реоидизъм (обикновено със засягане на 4-те жле-
зи), 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 ендо-
кринопатии.

Определени RET мутации предсказват агресивно по-
ведение на туморите и, съответно, насрочването на 
профилактичната тиреоидектомия обикновено за-
виси 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 препоръч-
ва при MEN2B тотална тиреоидектомия през първата 

година от живота на деца или при диагностицира-
нето им. Докато при деца с по-малко агресивни RET 
мутации (MEN2A/FMTC) може да се изчака с опера-
цията 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 карци-
ном в ранна възраст, докато RET мутациите, свърза-
ни 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 па-
тологични промени от ежегодния УЗ, да няма данни 
за агресивен МК в семейството, което е и съгласно за 
това.

При наследствените форми на МК скринингът за феох-
ромоцитом (MEN2A, MEN2B) и хиперпаратиреоиди-
зъм (MEN2A) трябва да се провеждат ежегодно. В до-
пълнение на УЗ, изобразяването на паращитовидните 
жлези може да включва sestamibi scan със SPECT или 
4D-CT в зависимост от практиката на институцията.

Диагноза: най-честата изява на МК е асимптоматичен 
нодул в щитовидната жлеза или увеличен ЛВ.

Стадирането се извършва чрез УЗ на шията, вкл. на 
централните и латерални области, изследват се глас-
ните връзки. Наличието на далечни метастази не оз-
начава, че хирургията е контраиндицирана.

Провеждат се допълнителни стадиращи изследвания 
при наличие на: 1. Голям туморен товар. 2. Калцито-
нин > 400pg/mL. 3. Увеличени нива на СЕА – необхо-
дим 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 медула-
рен 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 за-
боляване, 10-годишната смъртност достига 35% и 60% 
съответно. Много пациенти имат дълъг асимптомен 
период, въпреки наличието на метастатично заболя-
ване в белия и черния дроб.

Трудна за контрол секреторна диария и/или “fl ushing” 
вследствие на невропептидната продукция от кар-
цинома понякога се изявява при метастатично за-
боляване 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 би-
латерална, почти тотална тиреоидектомия, дисекция 
на централните лимфни възли, инспекция и на инси-
латералната югуларна лимфна верига.

NCCN препоръчва, ако серумният калцитонин е < 
40ng/mL не се изисква извършването на профилактич-
на шийна дисекция, защото е малко вероятно наличи-
ето на лимфни метастази с толкова нисък калцитонин.

Ако първоначалната операция на щитовидната жлеза 
е по-малка по обем от тотална тиреоидектомия, до-
пълнителна хирургична интервенция (цялостна тире-
оидектомия +/- централна шийна дисекция) може да 
не се налага, с изключение на случайте, когато:

– се доказва наличието на герминативна RET мута-
ция или

– има образни данни за заболяване (потвърдено 
чрез биопсия остатъчно заболяване в шията).

При наличие на MEN2A/FMTC (RET мутация) и дан-
ни за първичен хиперпаратиреоидизъм по време на 
първоначалната оперативна процедура и параторео-
идна експлорация – ако е единичен аденом – се екс-
цизира, но ако е multiglandular disease – autotransplent 
или се оставя съответната маса на една нормална па-
ращитовидна 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 раз-
вие хипертензивна криза вследствие на операцията.

External radiation therapy (EBRT) се прилага при симп-
томатично 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.

Калцитонинът е изключително надежден туморен 
маркер. Увеличеният серумен калцитонин след опе-
рацията предполага остатъчно заболяване, докато 
ниските стойности на калцитонин са показателни за 
излекуване. Нормални стойности на серумен калцито-
нин са под 19 ng/L, но чувствителни тестове съобща-
ват дори и по-ниски стойности. След тиреоидектомия 
калцитонинът трябва да е нула. Вероятността за нали-
чие на сигнификантно остатъчно заболяване с неуве-
личен (undetectable) базов калцитонин е много малка. 
(NCCN)

Карциноембрионалният антиген (сarcinoembryonic 
antigen, CEA) е често секретиран от МК и е един до-
пълнителен стойностен туморен маркер. Комбинаци-
ята от понижаващ се калцитонин и увеличващ се CEA 
е знак за туморна дедиференциация и предсказва лоша 
прогноза.

Всяка остатъчна част от МК трябва да бъде хирурги-
чески отстранена, когато това е възможно. В случай 

на следоперативно постоянно увеличаващ се калцито-
нин, понякога е трудно локализирането на мястото на 
продукция, въпреки прогресивното увеличаване. Чес-
то такова тайно място на продукция на калцитонин 
се явява микроскопичното нодално заболяване в об-
ластта 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-специа-
лизирани скенери използват радиомаркиран octreotide 
или радиомаркирани anti-CEА антитела. Когато серу-
мният калцитонин е относително нисък и остатъчната 
туморна маса е малка, често тези скенери са негативни. 
Някои клиницисти препоръчват екстензивна хирур-
гична повторна експлорация на шията при пациенти с 
МК, когато серумните нива на калцитонин са увеличе-
ни и биопсията на белите и черния дроб не разкриват 
злокачествен процес.

Хирургичната резекция е предпочитаният лечебен 
подход при операбилен рецидив и/или далечни ме-
тастази. При нерезектабилно заболяване може да се 
обмисли възможността за ЛЛ (EBRT/IMRT), или друг 
вид регионална терапия чрез аблация (RFA, емболиза-
ция).

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 симптома-
тично или прогресира по RECIST критериите, се при-
бягва 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);

– Pembrolizumab при пациенти с TMB-high (дефи-
нира се като ≥ 10 mutations/megabase), при опре-
делени обстоятелства;

– мониториране на заболяването;

– При наличие на костни метастази i.v. бифосфо-
нат/denosumab;

– базаирана на Dacarbazine ХТ;

– BSC.

Клинична полза от терапията както с vandetanib, така 
и с cabozantinib, се наблюдава при спорадичния и при 
фамилния медуларен карцином.

Терапията с киназни инхибитори може да не е подхо-
дяща за пациенти със стабилно или бавно прогреси-
ращо индолентно заболяване. Също така не се препо-
ръчва системна терапия само при данни за увеличава-
не на калцитонина/СЕА.
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Тироиден лимфом (ТЛ) – като ДД на солидните ту-
мори.

Първичният ТЛ е основно заболяване на женския пол 
и се наблюдава основно между 50-80 год., съставлява 
около 2% от всички злокачествени заболявания на щи-
товидната жлеза. Около 2 % от екстранодалните лим-
фоми 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-ви-
сок отколкото този в общата популация. Много ТЛ 
са marginal-zone B-cell лимфоми на mucosaassociated 
lymphoid tissue (MALT). Те нарастват бавно, имат ин-
долентен ход и могат да се появят и в други MALT мес-
та, като ГИТ и дихателните пътища, слюнчените жлези 
и тимуса. Diff use large-cell лимфомите произхождат от 
B-клетките и имат по-агресивен ход. Могат да въз-
никнат 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, дис-
пнея, дисфагия, усещане за задушаване, внезапно 
увеличаване на формация на шията, нарастваща би-
латерална лимфаденомегалия. Системните симптоми, 
включително температура, нощни изпотявания, загу-
ба на тегло и дисемицирано заболяване с аденопатия, 
като цяло предсказват агресивен large-cell lymphoma. В 
сравнение, системните симптоми са редки при MALT 
лимфомите.

ТЛ е възможен, когато се развие внезапно увеличаване 
на щитовидната жлеза при пациент с известен тиреои-
дит на Хашимото и/или хипотиреоидизъм.

Диагноза: ТЛ могат да бъдат диагностицирани чрез 
тънкоиглена аспирационна биопсия, но е необходим 
пресен материал за fl ow 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.

Терапията на large-cell лимфомите обикновено се със-
тои от ХТ и ЛЛ. Терапията на локализираните MALT 
лимфоми е противоречива. Някои лекари препоръч-
ват само хирургия, други ЛЛ или ЛЛ след хирургична 
ексцизия. Дисеминираният MALT лимфом обикнове-
но изисква ХТ. Хирургична ексцизия или трахеостома 
понякога се налага с цел палиация на симптомите при 
по-агресивните лимфоми.

Прогноза: нискостепенните MALT лимфоми рядко 
са фатални, докато туморите с large-cell компонент, 
diff use large B-cell лимфом или туморите в напреднали 
стадии имат най-лошите резултати.

Анапластичен (poorly diff erentiated) карцином (АК) на 
щитовидната жлеза.

АК е един от най-бързо растящите и най-злокачестве-

ни от всички видове карциноми.

Повечето от тези тумори се развиват в доброкачестве-
ни 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 супре-
сорния ген p53, който нормално подпомага апоптоза-
та 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 терапев-
тична дисекция на лимфни възли, последвана от ЛЛ и 
често с ХТ като радиосенсибилизатор doxorubicin.

Когато не е възможна резекция, както се случва в по-
вечето 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 гранич-
но резектабилните тумори, когато е безопасно да се 
подходи така, и да се предприеме хирургична резекция 
в зависимост от отговора към терапията.

Примери за такива режими препоръчани от NCCN са:

– Dabrafenib/Trametinib при BRAF V600E мутации;

– Selpercatinib или pralsetinib RET – fusion positive 
тумори;

– Larotrectinib или entrectinib при NTRK gene fusion 
– positive тумори;

– Pembrolizumab при TMB-H.

АК е заболяване, при което наличните далечни метас-
тази не отговарят на настоящите известни химиотера-
певтични 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 ре-
жим – Paclitaxel 30-60mg/m2 i.v. weekly; или в комби-
нация с Carboplatin – Paclitaxel/carboplatin Paclitaxel 
50mg/m2, carboplatin AUC 2 i.v. weekly.

При заболяване в стадий IV се препоръчва поставя-
не на трахеостома и агресивна терапия (операция, ЛЛ, 
ХТ, таргетна терапия при налични мутации) или пали-
ативна терапия и BSC.

В заключение предлагаме в обобщен вид лечението на 
рака на щитовидната жлеза по стадии.

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 щитовидна-
та жлеза, така и в лимфните възли, оперативният ме-
тод 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 анапластич-
ният 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, таргет-
на 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 дробо-
ве, той се нарича метастатичен или рак на щитовидна-
та жлеза в стадий IV. Също така, всички анапластични 
тумори на щитовидната жлеза се класифицират като 
стадий IV по време на диагнозата, независимо от раз-
мера, местоположението или разпространението на 
тумора.
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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 смърт-
ност в неврологичната практика. В структурата на за-
болеваемостта от злокачествени новообразувания в 
България мозъчните тумори съставляват 2.1% от всич-
ки онкологични заболявания. През 2015 г. са отчетени 
641 нови случая, при фактическа заболеваемост от 8.9 
на 100 000 население. Най-засегнатите възрастови гру-
пи са между 65-79 г.

Анатомия на мозъка: Анатомично (според “Th e Fold-
Out Atlas of the Human Body”, A. Amadon, 1984) в мозъ-
ка 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), ма-
лък мозък (cerebellum), tentorium cerebelli, вътреш-
на повърхност на мозъчните хемисери, мазолесто 
тяло (corpus callosum), velum interpositum, средна 
връзка (commissura media), трето мозъчно стомах-
че (ventriculus tertius), четвърто мозъчно стомахче 
(ventriculus quartus).

Етиология: Етиологията на първичните злокачестве-
ни тумори на мозъка е неясна. Не е открита връзка 
между електромагните вълни и мобилните телефони 
за възникването на това заболяване. Мозъчните тумо-
ри са свързвани също така с предишно излагане на йо-
низиращи лъчения, но този риск е твърде нисък. Пове-
чето мозъчни тумори са спорадични, но се предполага 
генетична предиспозиция на базата на възникването 
на множество мозъчни тумори, при болни с ТР53 му-
тация, неврофиброматоза 1 и 2 и синдрома на Turcot. 
Въпреки всичко фамилна обремененост се наблюдава 
при по-малко от 5% при болните с глиобластом.

Патоморфология:

Туморите на ЦНС могат да възникнат от всяка струк-
тура или клетъчен вид в черепната кутия и гръбнач-
номозъчния канал – от клетките на главния мозък, хи-

пофизата, мозъчните обвивки или остатъчна ембрио-
нална тъкан. Това определя разнообразието в хистоло-
гичния вид, степента на зрялост и биологичния ход на 
туморите, както и методиките на комплексното лече-
ние и разликите в прогнозата и крайния терапевтичен 
резултат.

Злокачествените глиални тумори са приблизително 
70% от всички първични мозъчни тумори при въз-
растни. Свързани са с висока заболеваемост и висока 
смъртност, като средната преживяемост при пациен-
тите с глиобластом е 12-15 месеца, а при тези с ана-
пластични глиални тумори – 2-5 години. Глиобласто-
мите са приблизително 60-70% от всички злокачест-
вени глиоми. Астроцитомите представляват 10-15%, 
анапластичните олигодендроглиоми и олигоастроци-
томи – 10%, анапластичните епендимоми и ганглиоми 
– останалите.

Съвременната хистологична класификация на мозъч-
ните тумори по СЗО е базирана на клетките, от които 
произхождат тези тумори и на степента на малигне-
ност. В новата, преработена класификация на СЗО за 
туморите на ЦНС от 2016 г., са включени и молекуляр-
ните маркери: ко-делеция или загуба на хетерозигот-
ност 1p/19q, мутация на изоцитрат-дехидрогеназния 
ген 1 и 2 (IDH) и епигенетично заглушен метил-гуа-
нин-метилтрансферазен ген (MGMT).

На табл. 1. е представена хистологичната класифи-
кация на туморите на централната нервна система по 
СЗО от 2016 г. 

Таблица. 1. Хистологичната класификация на ту-
морите на централната нервна система по СЗО
от 2016 г.

Kласификация на туморите на централната нервна 
система по СЗО

Дифузни астроцитни и олигодендроглиални тумо-
ри:

Дифузен астроцитом IDH-мутирал; дифузен ас-
троцитом IDH – див тип; дифузен астроцитом; 
анапластичен астроцитом IDH – мутирал; анаплас-
тичен астроцитом IDH – див тип; глиобластом IDH 
– мутирал; глиобластом IDH – див тип; дифузен 
интермедиерен глиом H23 K27 – мутирал; олиго-
дендроглиом IDH – мутирал и 1р19q-ко-делеция; 
олигодендроглиом; анапластичен олигодендрог-
лиом IDH – мутирал и 1р19q-ко-делеция; анаплас-
тичен олигодендроглиом; олигоастроцитом и ана-
пластичен олигоастроцитом.

Други астроцитни тумори:

пилоцитен астроцитом, плеоморфен ксантоастро-
цитом и анапластичен плеоморфен ксантоастро-
цитом.
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Епендимални тумори:

субепендимом, епендимом и анапластичен епенди-
мом.

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 дифе-
ренциация и пенеалобластом.

Ембрионални тумори:

медулобластом (WNT-активиран, SHH-активиран 
и TP53-мутирал, SHH-активиран и TP53 – див тип, 
нито-WNT/нито-SHH), епендимобластом, пинеа-
лобластом, мозъчен невробластом, естезионевроб-
ластом, медулоепителиом и примитивните невро-
ектодермални 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 астро-
цитоми при туберозна склероза те имат висок малиг-
нен потенциал, поради способността да се трансфор-
мират в малигнени астроцитоми (III, IV ст.) и глиоб-
ластоми (IV ст.). Олигодендроглиомите са съставени 
от мономорфни лимфоцитоподобни клетки с малки 
хиперхромни ядра, разположени централно сред свет-
ла цитоплазма. Нежна ретикулна мрежа и тънкостен-
ни 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 кле-
тъчната плътност и неравномерно струпване на ту-
морните клетки, клетъчен полиморфизъм и атипизъм, 
наличие на неправилни митози и богатство на ново-
образувани съдове.

Глиобластомите (IV ст.) са най-злокачествените пред-
ставители на глиалните тумори. Хистологичната им 
диагноза се основава на комбинацията от следните 
белези:

а) подчертан клетъчен атипизъм;

б) некрози, обикновено с псевдопалисадно подрежда-

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, малиг-
нени менингеоми, чрез доказване на глиофибрилна 
продукция в тях на различни морфологични нива.

Анапластичните олигодендроглиоми (III-IV ст.) по-
казват значителен клетъчен полиморфизъм с гигант-
ски клетки и голям брой неправилни митози.

Диференциална диагноза се извършва с кистичен ас-
троцитом, с епендимом, cпециално светлоклетъчния 
му вариант с някои редки форми на менингеома, а ана-
пластичните – с малигнени астроцитоми, метастатич-
ни карциноми. В по-широк ДД план да се имат пред-
вид малигнени менингеоми, неходжкинови лимфоми 
(първични или вторични). При разграничаването на 
олигодендроглиоми от астроглиалните тумори да се 
вземе под внимание възможността за развитие на сме-
сени тумори – олигоастроцитоми.

1. Епендимомите (I-II ст.) в най-честия си клетъчен ва-
риант формират истински (eпителни) и периваскулар-
ни 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 ло-
кализация в cauda aequina.

2. Анапластичните епендимоми (III-IV ст.) проявяват 
добре известните хистологични белези на малигниза-
ция – клетъчен полиморфизъм, неправилни митози.

Диференциалната диагноза включва редица неоплаз-
ми с глиален произход (астроцитoми, олигодендрог-
лиоми, астробластоми), тумори на плексус хориоиде-
ус, 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 имунохис-
тохимично визуализиране на ГФКБ (глиофибриларен 
кисел белтък).

3. Медулобластоми (IV ст.) (синоним: субтенториа-
лен 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 невроекто-
дермата, които могат да покажат разнообразна дифе-
ренциация – невронална, спонгиобластна, астроглиал-
на, епендимна.

4. ПНЕТ. Туморът има идентична хистологична струк-
тура и биологично поведение с медулобластома, но се 
локализира супратенториално. Поради наложилата се 
в продължение на много години терминология, меду-
лобластомът запази своето име при характерната си 
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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 прилага-
нето на специфични за нервната тъкан и за тумора мо-
ноклонални антитела.

5. Менингеоми (I ст.). Преобладаващата част от ме-
нингеалните 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 мезенхимопо-
добни структури при туморния растеж. Най-характе-
рен 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 предло-
жи 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 про-
лиферативни центрове със струпани недиференцира-
ни клетки, без намек за луковично или концентрично 
подреждане, микроинвазивни прояви към мозъчното 
вещество, активиране на ангиогенезата. Обективен 
критерий е изследването на пролиферативната актив-
ност със съответни маркери (Ki-67, PCNА). Съществу-
ва висок риск за рецидивиране.

7. Малигнени менингеоми (III ст.). Имат бърз и ин-
филтративен растеж към мозъка и мозъчните обвив-
ки. Хистологично се откриват явни белези на малиг-
неност с клетъчен и особено ядрен полиморфизъм, 
много митози, некрози и хеморагии. Характерен белег 
на малигненост е подреждането на туморните клет-
ки около съдовете. При преобладаване на папилар-
ни структури менингеомът се диагностицира като 
папиларен вариант. Някои малигнени менингиоми 
показват голяма прилика с фибросаркоми, при дру-
ги 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 ня-
кои туморни варианти от глиални тумори: напр., кис-
тичният менингеом да се разграничи от астроцитом 
или олигодендроглиом, светлоклетъчният менингеом 
от олигодендроглиом, фиброматозният вариант при 
определена локализация – от неврином. При атипич-
ните и малигнени менингеоми се изисква по-широк 
диференциалнодиагностичен план, в който се имат 
предвид малигнени астроцитоми, астробластоми, 
глиобластоми, глиосаркоми, анапластични олигоден-
дроглиоми и епендимоми, метастатични карциноми, 
малигнени меланоми. Опорни пунктове в диагнозата 
са хистологичната структура, склонността към луко-

вично подреждане, цитологичните, вкл. ултраструк-
турни, белези на менингоцитите, изследването с мо-
ноклонални антитела, които са по-информативни при 
позитивиране в неменингеални тумори.

Молекулярни маркери: Около 50-60% от астроцито-
мите имат мутация в ТР53 гена, като при гемистоцит-
ния астроцитом този процент е по-висок.

При олигодендроглиалните тумори е налице ко-деле-
ция или загуба на хетерозиготност 1p/19q. Наличието 
на тази генетична транслокация обуславя по-висока 
чувствителност на тумора към лъчетерапия и хими-
отерапия.

Мутациите на изоцитрат-дехидрогеназния ген 1 и 2 
(IDH) са налице при 60-70% от нискостепенните гли-
ални тумори и са свързани с по-добра прогноза. При 
наличието на такава мутация при глиобластом се при-
ема, че той е вторичен и се е развил на базата на ниско-
степенен глиален тумор.

Метил-гуанин-метилтрансферазния ген (MGMT) е 
ДНК поправящ ензим, който възстановява увреди, 
нанесени от алкиращи агенти, какъвто е темозолами-
да. Туморни клетки с метилирани MGMT промотери 
имат по-ниско ниво на MGMT ензим, по-ниско ефек-
тивни репарации и повишена чувствителност към ле-
чение с Temozamide.

Наличието на мутации на изоцитрат-дехидрогеназ-
ния ген 1 и 2 (IDH) и ко-делеция или загуба на хетеро-
зиготност 1p/19q са едни от основните прогностични 
фактори при нискостепенните глиални тумори, които 
определят цялостното терапевтично поведение и въз-
можностите 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, кои-
то 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 сег-
ментните и проводникови неврологични разстрой-
ства (възбудни или отпадни).

Клиничното изследване трябва да диагностицира ту-
морите в началния моносимптомен стадий, напри-
мер 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 момен-
ти 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 причи-
няват огнищна неврологична симптоматика.

Общомозъчните симптоми, които се дължат на повишеното интракраниално налягане и интоксикацията от ту-
морния 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 про-
мени 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 дви-
гателните 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 наруша-
ване 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 (гаде-
не, 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 пове-
дението

Париетален дял Контралатерална загуба на чувствителност, моторни гърчове, афазия

Темпорален дял Гърчове, промени в поведението, в паметта и в психиката, промени в пери-
ферното 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 нару-
шения (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 ре нтгенологичната 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 тера-
певтичния 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 хирур-
гичните 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, диаг-
ностициране 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 – клаустроф-
обия, наличие на метални импланти, несъвместими с МРТ обкръжението, и др. Въпреки наблюдаваната тенден-
ция 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 диагностицира-
не, 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 лока-
лизацията (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 мозъч-
ния паренхим, вентрикулната система, съдовите структури и др., наличието на перифокален едем и разпрос-
транението 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 обсъжда-
не 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, съот-
ветно, 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 мо-
зъчните 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 (Diff usion-weighted imaging, DWI – предимно 
дифузионно изобразяване. Diff usion-tensor imaging, 
DTI – дифузионно тензорно изобразяване).

DWI е метод, който позволява анализ на микрострук-
турата на тъканите въз основа на степента на подвиж-
ност на водните молекули в тях. Така в тъкани с огра-
ничен обем на екстрацелуларното пространство, напр. 
хиперцелуларни лезии, огнища на цитотоксичен едем, 
кухини с течност с висок вискозитет (гной) и др., под-
вижността на водните молекули е ограничена. Това 
позволява диференциране на кистични тумори от ня-
кои тумороподобни лезии (абсцеси), както и разгра-
ничаване на хиперцелуларни тумори (напр. лимфоми) 
от такива с относително ниска клетъчна плътност. Ме-
тодът позволява количествено определяне на свобода-
та на движение на водните молекули, посредством из-
числяване на коефициента на видима дифузия (ADC). 
Редица проучвания установяват разлика в числените 
стойности на ADC във вазогенния едем около метас-
тази 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 ха-
рактеризиране на самите тумори, но позволява опре-
деляне на хода на основните проводни пътища в мо-
зъка и отношението на туморите и псевдотуморните 
лезии към тях. Това го прави незаменим при плани-
ране на хирургичния подход и определяне на обема на 
операцията, както и при прогнозиране на потенциа-
лен постоперативен неврологичен дефицит.

Перфузия (Perfusion-weighted imaging, PWI)

Перфузията е метод, който се базира на проследява-
не на ефекта на „първо преминаване“ на контрастна 
материя през лезията и позволява количествено ха-
рактеризиране на кръвотока в зоната на интерес. Това 
дава възможност да се конкретизира степента на не-
оангиогенеза в глиалния тумор и по този начин да се 
определи степента му на малигненост. Перфузията е и 
важен метод за диферециране на тумори от псевдоту-
морни лезии, напр. рецидивен глиален тумор от тумо-
ровидна форма на радионекроза. От параметрите на 
кръвотока най-важни за характеризиране на туморите 
са регионалният церебрален кръвен обем (CBV) и кое-
фициентът 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 артери-
алните спинове“ (ASL). На този етап, обаче, клинично-

то им приложение е ограничено, поради големия обем 
данни, които трябва да бъдат анализирани.

Магнитно-резонансна спектроскопия (MRS)

МР спектроскопия е метод, който позволява изслед-
ване на химическия състав на тъканите въз основа 
на разликите в честотата на прецесия на водородните 
протони в различно химическо обкръжение. Така мо-
гат да се идентифицират основни метаболити и хими-
чески компоненти на клетката, както и да се определи 
относителната им концентрация в даден воксел. Ме-
тодът дава възможност за диференциране на първич-
ни от вторични тумори, на първични тумори от псев-
дотуморни лезии (най-вече туморовидни лезии при 
мултиплена склероза), на чисто вазогенен едем, при 
метастази от инфилтративен едем, при първични гли-
ални тумори, а в определени случаи и за дефинитивна 
диагноза на база наличие на тумор специфични мета-
болити (напр. наличие на аланин при менингеоми). 
МР спектроскопията намира приложение и при про-
следяване след лечение за идентифициране на остатъ-
чен 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 раз-
пространени постоперативни промени.

Функционален магнитен резонанс (fMRI)

Функционалният магнитен резонанс се базира на па-
рамагнитния ефект на деоксихемоглобина, получен в 
резултат на екстракцията на кислород от хемоглобина 
в активните зони на мозъчната кора. Това изисква ак-
тивиране на съответните зони с определени команди 
и/или задачи, които пациентът изпълнява в хода на 
изследването. Данните се наслагват върху морфоло-
гични образи, като в резултат се получава карта на 
мозъчната активност при изпълнение на различните 
задачи. Както и DTI, функционалният магнитен резо-
нанс 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/претерапевтич-
но планиране.

Хибридни методи – PET CT, PET MRI

При тези методи КТ и МРТ осигуряват морфологич-
ната 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 невъз-
можно. Това определя ключовата роля на неинвазив-
ните образни методи в диагностиката на тези заболя-
вания.

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-
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пространение, вкл. по отношение на различните прос-
транства 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 изключва-
не на ред нетуморни заболявания, които дават сходна 
клинична картина (напр. остеопоротични фрактури). 
В много случаи от рен тгенографията могат директно 
да се идентифицират спиналните тумори (първич-
ни костни тумори на прешлените, метастази). Много 
тумори, които не изхождат от прешлените, дават ин-
диретни белези, които могат да се идентифицират на 
конвенционалната рентгенография и са достатъчно 
специфични (напр. разширяването на интерверте-
бралния 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 гръб-
начния стълб и на гръбначния мозък, основно по от-
ношение на ангажиране на прешлените. КТ и КТ асис-
тирана миелография е донякъде алтернатива за оценка 
на спиналните тумори, при невъзможност за провеж-
дане 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 ту-
мор, независимо от произхода му. МРТ позволява да се 
определи точната локализация и разпространението 
на лезията, вкл. в различните пространства, ангажи-
рането на невралните и екстраневралните структури 
и характеризирането на туморите. Използва се стан-
дартен МРТ протокол, който включва Т1 и Т2 бази-
рани измервания, изотропни 3D измервания с висока 
резолюция и постконтрастни Т1 образи. Обикновено 
тези образи позволяват да се постави специфична диа-
гноза или да се представи ограничен брой диференци-
алнодиагностични опции, както и да се диференцират 
тумори от тумороподобни лезии, напр. от спондило-
дисцит, 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 епен-
димоми в централния канал на медулата. Техниките за 
характеризиране на микроструктурата на лезиите на-
мират относително по-малко приложение при спинал-
ните тумори. Изключение правят дифузионните тех-
ники, напр. за диференциране на метастази в костния 
мозък от огнища на медуларен едем с друга етиология 
или на свръх остър медуларен инфаркт от тумор, как-
то и за допълнителна информация относно структура-
та на процеса. В по-малка степен приложение намира 
МР спектроскопията, като в последното десетилетие 
се разработва използването на техника за характери-
зиране и определяне степента на малигненост на тумо-
рите на гръбнака с мезенхимен произход.

МРТ е и метод на избор за проследяване на резултати-
те от лечението при спиналните тумори – постопера-
тивни промени, вкл. възстановяване на стабилността 
на гръбнака, наличие на резидуални/рецидивни тумо-
ри, 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: хистоло-
гичен вид на тумора и степен на малигненост, вид на 
оперативната интервенция, възраст (над 50 г.) и пер-
форманс статус по скалата на Карновски (под 70%). 
Мозъчните тумори са свързани с висока заболевае-
мост и висока смъртност, като средната преживяе-
мост 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 10- 
годишната преживяемост е над 90%.

През 1993 г. RTOG (Radiotherapy Oncology Group), 
въз основа на ретроспективни проучвания, обособя-
ват 6 прогностични групи при анапластичния астро-
цитом и при глиобластома мултиформе, със средна 
преживяемост варираща от 58.6 мес. до 4.6 мес. С на-
растващото 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 Въз-
раст Хистология Ментален 

статус KPS Продължителност 
на симптомите

Средна 
преживяе-

мост

Двугодишна 
преживяе-

мост

I < 50 г.
Анапластичен 

астроцитом 
(АА)

Нормален  
58-68 мес. 64-76%

II > 50 г. AA   70-100 > 3мес. 37-57мес. 67-68%

III < 50 г. AA Абнормен   17-22мес. 35-45%
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  < 50 г. Глиобластом 
(ГМ) 90-100

IV < 50 г. ГМ   < 90 11-13мес. 8-15%

  > 50 г. AA   70-100 < 3 мес.

  > 50 г. ГМ Работещи 70-100

V >50 г. ГМ Не могат 
да работят 70-100 8-9мес. 3-6%

  > 50 г. ГМ Само би-
опсия 70-100

  > 50 г. < 70

VI > 50 г. ГМ Биопсия 70-100
4-5мес. 3-4%

  > 50 г. Абнормен < 70  

Процентна скала на Карновски за оценка на клинич-
ното 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 при-
знаци или симптоми на заболяване.

70% – Възможност за самообслужване. Невъзмож-
ност 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 меди-
цински грижи.

40% – Негоден, инвалидизиран. Изисква специална 
медицинска грижа и помощ.

30% – Прогресивно влошаване; показана е хоспи-
тализация, въпреки че смъртта не е

предстояща.

20% – Много болен; необходима е хоспитализация 
и активно палиативно лечение.

10% – Умиращ; фатално развитие на процеса.

Лечение:

Наличието на мултидисциплинарен екип е основно 
изискване за определяне на терапевтичната тактика. 
Изборът на лечебен подход зависи от общото състоя-
ние на пациента и неврологичната функционалност.

1. Симптоматично медикаментозно лечение.

Стандартен подход е назначаване на глюкокортикои-
ди: 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 продъл-
жително лечение с кортикостероиди е възможно да 
възникне синдром на Кушинг. Пациентите на кор-
тикостероидна терапия са с повишен риск за развитие 
на пневмоцистна пневмония. Поради повишаване на 
преживяемостта е възможно развитие и на остеопо-
роза и компресионни фрактури. Лечението включва 
витамин Д, калциеви препарати и бифосфонати/дено-
зумаб.

Антиепилептично лечение се назначава при болни с 
гърчове. Профилактиката с тези медикаменти не се 
препоръчва извън периоперативния период. Предпо-
читани са валпроева киселина, прегабалин, леветира-
цетам 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. Про-
филактична антикоагулация се препоръчва обаче само 
при симптоми на дълбока венозна тромбоза и белод-
робна тромбемболия. Наличието на мозъчен тумор не 
е противопоказание за употребата на стандартни ан-
тикоагуланти при пациенти с доказани тромбози.

Приложението на антидепресанти също не е противо-
показано.

2. Оперативно лечение.

Съвременното неврохирургично лечение включва 
микроневрохирургична техника, операционен лазер 
и ултразвуков аспиратор, интраоперативен ултрасо-
нограф, КТ или МР контрол, като целта е цялостно 
отстраняване на тумора или редуциране на туморния 
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обем, с оглед съхраняване на неврологичните функ-
ции и намаление на наличния предоперативен невро-
логичен дефицит.

В зависимост от вида на проведеното оперативно ле-
чение различаваме:

а) биопсия за хистологична верификация.

б) парциална ексцизия на тумора – отстраняване на 
под 90% от формацията.

в) субтотална туморна ексцизия – почти цялостно от-
страняване на тумора, над 90%.

г) тотална туморна ексцизия – невъзможна в по-голя-
ма част от случаите. Тя е предпоставка за повишена 
преживяемост без прогресия.

Невронавигацията, интраоперативният МРТ и опера-
тивните методи чрез имунофлуоресценция с 5-амино-
левулинова киселина (5-ALA) спомагат за постигане на 
максимална хирургична резекция. Модерните системи 
за невронавигация включват компютърна станция, 
инфрачервени камери, лазер, маркери и монитор. Не-
вронавигацията позволява обработка на образите от 
висококачествени КТ и МР апарати и корегистрира-
не на тези образи с черепа и мозъка на пациента, като 
впоследствие дава информация за позицията на кали-
брирани инструменти спрямо тумора и важни анато-
мични структури. По този начин се прецизират мяс-
тото 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, на-
малява 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 значител-
но кръвоснабдяване или увредено соматично състоя-
ние, се провежда етапно оперативно лечение за макси-
мална радикалност на туморната ексцизия.

Реоперации по повод на туморен рецидив (ново раз-
растване) се извършват по строги критерии в зависи-
мост от вида на тумора, локализацията и разпростра-
нението му, соматичното състояние на болния и други 
фактори.

Противопоказания за оперативно лечение:

а) тежки и напреднали соматични увреждания, непоз-
воляващи обща анестезия;

б) местни или тежки генерализирани общи инфекции.

Оперативното лечение се провежда в:

- спешен порядък (при напреднала оклузивна хидро-
цефалия, повишено вътречерепно налягане, прогреси-

ращ неврологичен дефицит и т.н.);

- планов порядък (при липса на увреждания, застра-
шаващи живота или важни неврологични функции).

Оперативно лечение при различните тумори на ЦНС:

Хистологичната верификация на тумора е основна не-
обходимост, особено при тумори, където хирургична-
та радикалност е малко вероятна или невъзможна, с 
оглед по-нататъшното лечение и прогностичната пре-
ценка.

а) глиални тумори – за всички стадии и всички степе-
ни, при липса на противопоказания, се прилага опе-
ративно лечение. При глиоми в напреднал стадий или 
в случаи с локализация в дълбоки и важни мозъчни 
структури оперативното лечение се ограничава с би-
опсия. При персистиране на налична предоператив-
на или появила се следоперативно вътрешна хидро-
цефалия се извършва ликвородренираща операция 
(вентрикуло-атриоанастомоза; вентрикуло-перито-
нео-анастомоза, ендоскопска вентрикулостомия и 
др.), която облекчава провеждането на лъчетерапията;

б) менинго-съдови тумори (менингиоми, менингосар-
коми, хемангиобластоми и др.) – оперативно лечение 
се предлага при всички стадии и степени. При цялост-
но отстранени тумори и наличие на неврологичен де-
фицит се провежда рехабилитация и симптоматично 
медикаментозно лечение. При частично отстранени 
тумори, въпреки различната лъчечувствителност, 
може да се провежда лъчетерапия, евентуално хормо-
нотерапия, рехабилитация и т.н.;

в) тумори на хипофизата:

- при хипофизни микро- и мезоаденоми, без признаци 
за притискане на важни мозъчни структури, се започ-
ва с медикаментозно лечение – бромоергокриптин или 
соматостатин според вида на аденома. При секретира-
щи аденоми, без повлияване от консервативното ле-
чение, се предприема оперативно лечение (най-често 
транссфеноидален достъп);

- при хипофизни тумори с обемен ефект (мезо- и 
макроаденоми) или краниофарингеоми и др. се пред-
приема оперативно лечение чрез транссфеноидален 
или транскраниален достъп. При наличие на остатъ-
чен 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 пре-
живяемостта при пациентите с глиобластоми се удъл-
жава 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 про-
гноза 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, метаста-
зиращи 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 образ-
ните 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 следопера-
тивно 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. Сле-
доперативното 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.Проучвания-
та 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 следоператив-
ния 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 едновре-
менно приложение на темозоламид 75 mg/m2/дн., последвани от 6 курса темозоламид (150 mg/m2/дн в 5 последо-
вателни 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 хими-
отерапията. 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 оси-
гурителна зона.

В) Ембрионални тумори:

Към тази група се включват: медулобластом, епендимобластом, пинеалобластом, мозъчен невробластом, естези-
оневробластом, медулоепителиом и примитивните невроектодермални тумори (PNET). Общата им характерис-
тика е: ембрионален произход, бърз растеж, склонност за разпространение по лептоменингеалните простран-
ства, 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 сюрдо-
заж в първичния тумор до обща огнищна доза 50-56 Gy и провеждане на адювантна или неоадювантна полихи-
миотерапия. 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

1,6-2 Gy 24-32 Gy – при въз-
растни и 18-24 Gy 
– при деца
до ООД 50-56 Gy

При авансирал процес, т.н. висо-
корисков медулобластом – рези-
дуален тумор над 1,5 см и дока-
зани метастази по ликворен път.

Неоадювантна XT, с последващо лъ-
челечение и адювантна химиотера-
пия.

2. Епендимобластом Краниоспинална ос +
сюрдозаж на първичния
тумор, осиг. зона 2-3 см
/mooving fi elds/.

3. Гермином на III вентрикул 
(някои автори препоръчват об-
лъчване само на първичния ту-
мор при липса на дисеминация 
и последваща XT, особено при 
деца под 10 години).

КСО или вентрикулна система + 
сюрдозаж на първичния тумор.

1,6
-1,8

24-32Gy + сюрдо-
заж до
ООД 50-56 Gy
(при деца по- ни-
ски дози:
КСО 18-24 Gy и 
сюрдозаж в пър-
вичния 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 цереброспинал-
ната 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 осигури-
телна 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 лептоменинге-
ални 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 следопера-
тивно 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 невроектодер-
мални тумори: атипичен терато-рабдоиден тумор (най-често възникващ в ЗЧЯ и ствола – много лоша прогноза); 
герминативноклетъчни ембрионални тумори (ембрионален карцином, ендодермален синусов тумор, хориокар-
цином, 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. Предпис-
ваната 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 малформа-
ции, както и екстракраниално разположени лезии (метастази, първични тумори на черен дроб, бял дроб и пан-
креас).

Още през 80-те години на XX в. радиохирургията се е доказала като ефективен метод за лечение на артериовеноз-
ни малформации. Поради това са вложени много усилия, за да се разбере влиянието на високите дози върху съдо-
вете. 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 нефунк-
циониращи 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 обичайна-
та 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 химиоте-
рапия, като обемът включва целия краниум до С2 и 
ООД – 30-40 Gy и последващ сюрдозаж за резидуални-
те 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 (на-
стъпват месеци и години след лечението). Те се обусла-
вят от следните основни механизми:

1. Лъчетерапевтични фактори – фракциониране, мощ-
ност на дозата, обща лечебна доза, обем на облъчване 
и продължителност, енергиен източник и др., както и 
комбинирането с медикаменти (химиотерапия, ради-
опротектори, радиосенсибилизация).

2. Химиотерапевтични фактори – дневна и обща доза, 
токсичност на медикамента

3. Фактор „пациент“ – възраст, генетична предиспози-
ция, чувствителност на тъканите и възможността им 
за възстановяване, придружаващи соматични заболя-
вания, компенсаторни механизми на организма.

4. Туморен фактор – степен на инфилтрация и дес-
трукция на тъканите, органна дисфункция, променен 
пермеабилитет на съдовете и др.

Механизмите на увреждане включват паренхимна кле-
тъчна увреда (която се обуславя предимно от химиоте-
рапията) 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 пролифе-
рация.

2. Най-чувствителни са олигодендроцитите, които на-
маляват по брой още първата седмица от облъчването.

3. Отбелязва се повишено съдържание на миелинов 
протеин в ликвора, на което се дължат редица авто-
имунни реакции.

4. Особено тежко се понася облъчване на деца под 5 
години, тъй като процесът на миелинизация на нерв-
ната система не е завършен. В резултат на тези клетъч-
ни промени, в различна степен и по различно време, 
може да се наблюдават следните увреждания: радиа-
ционна некроза, некротизираща левкоенцефалопатия 
и микроангиопатия с вкалцявания (клинично се изра-
зява 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 хронич-
ният 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-

зиторната миелопатия – токоподобни сетивни усеща-
ния 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 панхипопитуита-
ризъм 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.

Активно трябва да се търсят симптоми за тромбоем-
болични инциденти при пациенти с резидуален тумор.
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Тумори с честота по-малко от 15 на 100 000 души вся-
ка година се считат за редки. Те са по-трудни за пре-
дотвратяване, 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 ло-
кализира 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 местополо-
жението и степента на заболяването. Хистологично 
класическият адамантином е двуфазен тумор, харак-
теризиращ се с епителни и остеофиброзни компонен-
ти, които могат да се смесват помежду си в различни 
пропорции и диференциращи модели.

Фигура 1.

За да гарантират хистологичната диагноза, патолозите 
трябва да използват имунохистохимия за демонстри-
ране на понякога оскъдни епителни клетъчни гнезда, 
когато рентгенологичните характеристики предпола-
гат адамантином. В литературата има недостиг на съ-
брани данни за адамантином.

В миналото имаше много спекулации за произхода на 
адамантинома. Предложени са няколко хипотези за не-
говата хистогенеза [4, 6–22]. Фишер [4] предлага вро-
дена имплантация на епителни клетки, докато Ryrie [6] 
и Dockerty и Meyerding [7] предпочитат травматично-
то 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-ши-
роко възприетата теория е за изместване на базалния 
епител на кожата по време на ембриологично развитие 
и се подкрепя от преобладаващото засягане на пред-
ния 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 из-
следвания, туморните клетки показват силно положи-
телно оцветяване с панцитокератиново антитяло иму-
нохистохимично [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 ос-
теофиброзна дисплазия е предмет на конфликтни дис-
кусии и потенциалната връзка има отражение върху 
диагнозата, прогнозата и лечението [2, 24].

Адамантиномът се среща най-вече през второто до пе-
тото 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 медицин-
ската 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 пи-
щяла (80 до 85% от случаите),и представлява най-ха-
рактерната клинична характеристика на този тумор. 
В 10 до 15% лезията се открива и в ипсилатералната 
фибула [27]. Статистически туморът остава необичай-
но преобладаващ в пищяла, но и всички други големи 
кости на крайниците са замесени и рядко се съобща-
ва за засягане на няколко къси кости [28]. Други кос-
тивключват 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 изключи-
телно от претибиалните меки тъкани без костно зася-
гане [37, 38].

Първоначалните симптоми на адамантином често са 
бавно настъпващи и неспецифични и зависят от мес-
тоположението и степента на заболяването. Развитие-
то е коварно и неговият ход показва бавен, прогреси-
вен 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]. Пове-
чето пациенти съобщават за подуване с или без болка. 
Пациентът може да се появи с деформация на пищя-
ла поради засягане на предната тибиална повърхност. 
Патологичната фрактура може да присъства при 23% 
от пациентите [39]. Има два случая на паранеоплас-
тична хиперкалцемия, свързана с тибиален адаман-
тином и белодробни метастази [40, 41]. Спиналните 
лезии могат да се проявяват чрез неврологични симп-
томи в допълнение към болката [35].

Рентгенологично адамантином на костите показва ха-
рактеристики, които са донякъде характерни и пома-
гат за установяване на предполагаема диагноза пора-
ди класическото местоположение и вид на тумора. В 
пищяла обикновено се проявява като централна или 
ексцентрична, мултилокуларна, поради склеротич-
ните 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 мета-
физата прави диагнозата по-трудна, тъй като при ди-
ференциалната диагноза трябва да се вземат предвид 
и други тумори. Лезиите са добре описани, включващи 
предния тибиален кортекс, със септиране и перифер-
на склероза. Редовно се наблюдава мултифокалност в 
една и съща кост. Тези мултифокални лезии са заоби-
колени от плътни зони във формата на пръстен, про-
извеждащи характерния вид „сапунен мехур“. Лезията 
обикновено е вътрекортикална, но може да разруши 
кортекса и да нахлуе в екстракортикалните меки тъка-
ни в около 15% от случаите [1]. Цялата лезия може да 
има подчертан склеротичен марж, показателен за ба-
вен растеж. Периосталната реакция е променлива от 
минимална до изявена [23].

Рентгенологично диференциалната диагноза на ада-
мантином трябва да включва остеофиброзна дис-
плазия и фиброзна дисплазия. Разграничаването на 
остеофиброзна дисплазия и фиброзна дисплазия от 
адамантином може да бъде трудно; въпреки това, ди-
афизарното 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 адаман-
тином.

За изследване на лезиите на адамантином се използват 
компютърна томография (КТ) и магнитно-резонанс-
но изображение (ЯМР) и обикновено находките не са 
специфични. КT сканирането показва кортикалното 
засягане и разширение на меките тъкани, когато съ-
ществуват. КТ е от съществено значение при откри-
ването 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 хи-
рургия. Van der Woude и др. описват два морфологич-
ни 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 демонстри-
рат ниска интензивност на сигнала на Т1спинални еха 
изображения и висок сигнал за изображения при Т2. 
Тъй като тези прояви са характерни и за повечето ту-
мори, 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 увели-
чено натрупване на технеций– 99m метилен дифосфат 
в областта на тумора. В допълнение, сканирането на 
костите може да покаже съпътстващо фибуларно за-
сягане [44].

Патология

Хистологично класическият адамантином е бифазен 
тумор и се характеризира с епителни и остеофиброз-
ни компоненти, които могат да се смесват помежду 
си в различни пропорции и диференциращи модели. 
Адамантиномът се класифицира в 2 отделни типа: кла-
сически и диференциран. Класическият адамантином 
обикновено се среща при пациенти над 20 години, до-
като диференцираният адамантином (остеофиброзна 
дисплазия (OFD)-подобен/регресивен/ювенилен/ин-
тракортикален адамантином) се среща почти изклю-
чително при пациенти на възраст под 20 години [45]. 
В допълнение, двата подтипа адамантином имат ясно 
изразени рентгенографски и хистологични разлики 
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Класическият адамантином като цяло се характери-
зира с примеси както на епителни, така и на остео-
фиброзни компоненти, които са свързани с различни 
пропорции и модели на диференциация. OFD-подо-
бен адамантином се характеризира с преобладаване на 
остеофиброзни тъкани, в които малки групи от епи-
телни клетки се откриват само при внимателно търсе-
не или имунохистохимия.

Макроскопски вид

Външният вид варира, но най-често туморът е жъл-
то-сив или сивкаво-бял и месест или твърд на консис-
тенция. Някои OFD като адамантиноми са по-твърди 
поради наличието на сравнително големи образу-
вания на кости. Понякога туморите показват макро-
скопични 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 диспер-
гиран хроматин и цялостно нежен вид. Някои про-
явяват ядрена атипия. Отчитат се 0–2 митози на 10 
полета с висока мощност [27, 47]. Описани са няколко 
модела на растеж като тръбен, базалоиден, плоскокле-
тъчен, веретеноклетъчен и подобен на остеофиброзна 
дисплазия вариант. В класическите адамантиноми 
най-често срещаната форма се състои от твърди гнез-
да на базалоидни клетки. Тубуларните адамантиноми 
се състоят от тесни повлекла на епителни клетки с 
централна дискохезия, което води до съдов или жлез-
ист вид. При базалоидния вариант епителните клетки 
показват солидни гнезда на базалоидни клетки с от-
личителен периферен палисадинг. Плоскоклетъчният 
вариант с или без кератинизация може да наподобя-
ва добре диференциран плоскоклетъчен карцином. 
Въртеновидната форма показва равномерно въртене 
с наличие на цепки, облицовани от епителни клетки. 
Хистологичните особености на диференцирания ада-
мантином се характеризират предимно с модел на ос-
теофиброзна 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 ва-
риант 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 възстановите-
лен 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, въз-
растово 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 адамантино-
ми, хипотезата е, че първият е потенциален предшест-
веник на втория, показва мезенхимална трансформа-
ция към епител. Има два случая, докладвани в литера-
турата, за прогресия от диференциран към класически 
тип [47]. Има противоречия относно потенциалната 
корелация между класическия адамантином, остеофи-
брозна дисплазия, подобна на адамантином и остео-
фиброзна дисплазия – всички те произхождат главно 
от кортекса на тибията и имат близки рентгенограф-
ски и хистологични сходства.

Вероятна хистогенетична връзка съществува между 
трите образувания. Всъщност единствената очевидна 
разлика между остеофиброзна дисплазия и дифе-
ренцирания адамантином е наличието на епителен 
компонент, лесно разпознаваем върху рутинни хема-
токсилин и еозин оцветени участъци и тяхното иден-
тифициране само чрез имунохистохимични средства 
в около 80% от остеофиброзната дисплазия на лезии. 

Адамантинома е локално агресивен тумор и изклю-
чително бавно нараства с потенциал за метастазира-
не. 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 – обикнове-
но до белите дробове или близките лимфни възли[25, 
27, 65, 77]. Въпреки че проявява различни хистологич-
ни модели, не се наблюдава връзка между хистологи-
ята и клиничния ход. Терос и Ишак обаче [78] съоб-
щават, 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 придру-
жен 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 ряд-
ката 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 рекон-
струкция на крайниците и съхраняване на крайници-
те. По този начин 10-годишната преживяемост е 87,2% 
[39]. Не е доказано, че ампутацията на крайника, по-
разен от адамантином, подобрява преживяемостта в 
сравнение с операцията за запазване на крайниците, 
но може да се препоръча, ако се появят локални ре-
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цидиви или ако резекциятаанблок и спасяването на 
крайниците не е опция. За съжаление нито лъчевата 
терапия, нито химиотерапията са с доказана ефектив-
ност 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 лече-
ние 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. Об-
ширното вземане на проби от лезията е важно, осо-
бено 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 клетъч-
ни гнезда, когато рентгеновото изследване е насочва-
що за адамантином.
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ХОРДОМ

Хордомите са редки тумори, които възникват от ем-
брионални нотохордални остатъци по дължината на 
невроксиса на активните места. Тези места са краища-
та 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 аг-
ресивна хирургия, като се запазват ключовите струк-
тури, и следоперативнооблъчване. [1] Хордомите са 
свързани със значителна заболеваемост поради техни-
те 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“, вярвай-
ки, че те имат хрущялен произход. През 1895 г. Рибърт 
открива подобни тумори в nucleous pulposus и устано-
вява 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 ното-
хордални останки, физиолифората на екхордозата 
рядко, ако изобщо, прогресира в хордома. Ecchordosis 
physaliphora е находка при приблизително 2% от ау-
топсионните прегледи, докато хордомите са доста 
по-редки.

Редките, доброкачествени интрааксиални тумори от 
нотохордален произход са описани като „интраосеоз-
ни доброкачествени тумори на нотохордални клетки“. 
[3, 4] Те се отличават от физиолифората на екхордоза-
та по интраосевото си местоположение и от хордомата 
– по добре обособения рентгенографски вид, нежните 
хистологични характеристики и липсата на разпрос-
транение в меките тъкани.

Въпреки че хордомите обикновено са бавнорастящи 
тумори, те са локално агресивни с тенденция да про-
никват в съседни тъкани и органи. Локалният рецидив 
води до разрушаване на тъканите и като цяло е причи-
на за смъртта. Дават метастази, но рядко.

Епидемиология

Хордомите са редки неоплазми. Като първични вът-
речерепни новообразувания те представляват само 
0,2% от всички тумори на ЦНС; те обаче предста-
вляват 2-4% от всички първични костни неоплазми. 
Хордомите обикновено се срещат на 3 места: сакрума, 

интракраниално в кливуса и по оста на гръбначния 
стълб, разпределени в низходящ ред по честота. Пет-
десет процента от хордомите се срещат в сакрума, до-
като 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 раз-
пределение по пол.

Редица доклади сочат, че хордоми се наблюдават във 
всички възрастови групи, като пиковата честота ва-
рира в зависимост от мястото. Вътречерепните хор-
доми присъстват в много по-млада възрастова група в 
сравнение с гръбначната локализация, тъй като съот-
ветната 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 27-
80 години. Спрямо локализацията средната възраст 
за вътречерепни хордоми е 48 години.Като подгрупа 
хордомите на сфеноокципиталната област имат сред-
на възраст на възникване от 38 години. Средната въз-
раст 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 наблюдение-
то, епидемиологията и крайния резултат (SEER), педи-
атричните първични хордоми се представят най-чес-
то като малки тумори на по-малко от 4 см в черепа. 
Преживяемостта сред педиатричните пациенти, пре-
търпели 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 но-
тохордални останки по аксиалния скелет. По време на 
развитието нотохордата е заобиколена от развиващия 
се гръбначен стълб. При възрастни остатъците от но-
тохордата присъстват като нуклеозен пулпоз на меж-
дупрешленните дискове. Нотохордалните остатъци, 
които са екстрадурални, са най-често в сакрококци-
геалната област, но могат да бъдат намерени на всяко 
място по дължината на аксиалния скелет. Разпределе-
нието на туморите съответства на разпределението на 
нотохордални остатъци.

Описана е генетична основа за някои хордоми. Въ-
преки 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 замесе-
ни в патогенезата на хордомите. Също така е доказана 
микросателитна нестабилност в резултат на дефекти 
при поправяне на несъответствие с ДНК; обаче не са 
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установени специфични за хордома транслокации.

В проучване на 287 хордоми при 111 пациенти са 
били идентифицирани експресия на различни мар-
кери, 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 вариан-
та, отчитащи 11 точкови мутации в 3 гена, свързани с 
рака (KIT, KDR и TP53). [10]

Патофизиология

Хордомите се характеризират с бавен растеж, локал-
но разрушаване на костта и инфилтрация в съседната 
мека тъкан. Много рядко се срещат далечни метастази. 
Тези тумори обикновено имат относително индолен-
тен, но продължително развитие с множество локални 
рецидиви.

Клинична картина

Клиничната картина зависи изцяло от местоположе-
нието на хордома. [11] В кръстната кост често сре-
щаните 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 по-
ловината от пациентите с хордоми имат палпируема 
сакрална маса.

При вътречерепните тумори най-често проявяващите 
се симптоми са диплопия и главоболие. Неврологич-
ните признаци се срещат и при над половината от па-
циентите, 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, кръво-
течение 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 до-
лните 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 уникал-
ни 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 единич-
ни или множество области на атенюиране в прешле-
ните или сакрума. Зоните с ниска плътност се излъч-
ват в цялата маса и в съседните тъкани. Ако хордомата 
има значителен хондроиден компонент, може да има 

фокални участъци на хиперденситет. Лезиите са екс-
панзивни 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 изобра-
жението по-долу. Хордомите са хиперинтензивни на 
Т2 изображенията, а хипоинтензните – върху Т1 из-
ображенията.

Фигура 2.

Обикновените рентгенографии могат да бъдат полез-
ни за демонстриране на размера на засягане на кости-
те. 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 кливусни-
те хордоми, ерозия на костта, по-специално на върха 
на кливуса, и склеротична костна реакция се наблю-
дават рентгенографски. Масата се проявява като раз-
рушителна, добре демаркирана лезия. Откриването 
на тези характеристики може по-добре да изясни ди-
агнозата на хордомите в диференциалната картина на 
костните лезии.

Диагностични процедури

Техниките за изобразяване на кливуса обикновено 
демонстрират характеристики, адекватни за разграни-
чаване 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 ди-
агностични.

Биопсиите на хордомите са полезни само когато дру-
ги костни лезии остават в диференциалната диагноза 
след извършване на образни изследвания. В този слу-
чай 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 предо-
перативната 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 физиали-
форни клетки с кръгли ядра, чист хроматин и отчет-



724

ливи цитоплазмени граници на фона на изобилие от 
миксоидно смляно вещество.

Хирургичната резекция остава основният метод на ле-
чение както за диагностични, така и за терапевтични 
цели.

Хистологични находки

Хордомите се делят на конвенционални, хондроидни и 
дедиференцирани типове.

Микроскопски конвенционалните хордоми са съста-
вени от еднакви клетки с малки овални или кръгли 
ексцентрични ядра и плътен хроматин. Отличителни-
те микроскопични особености на хордомите са много-
бройните вакуоли с променлив размер, разположени 
в цитоплазмата на туморните клетки, във физиали-
форните клетки, както е показано на фиг. 3, 4 по-долу. 
Някои туморни клетки могат да имат по-твърда или 
еозинофилна цитоплазма.

Фигура 3. Микроскопичен изглед на хематоксилин и 
еозин (H&E) – оцветен участък на хордома, показ-
ващ характерните физилифорни клетки и муциноз-
на матрица

Фигура 4. Микроскопски изглед с по-голямо увеличе-
ние на хематоксилин и еозин (H&E) – оцветен учас-
тък на хордома, показващ физилифорни клетки

При хордоми могат да се наблюдават различни хисто-
логични модели на растеж. Клетките могат да бъдат 
подредени в дифузен или лобуларен модел или могат 

да бъдат групирани в групи или острови по листен 
модел. Областите на туморните клетки могат да се ви-
дят в твърд, периваскуларен или дори лентообразен 
модел. Между клетките, или клъстерите, съществува 
изобилна базофилна до метахроматична муцинозна 
матрица. Митозите, огнищата на плеоморфните клет-
ки, 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 ком-
понент с характеристики или на хондросаркома, или 
на хондрома. Някои автори смятат, че тези образува-
ния са отделни и че проучвания, както с оцветяване на 
имунопероксидаза, така и с електронна микроскопия, 
могат да ги различат. Също така се смяташе, че паци-
ентите с този вариант имат малко по-добра прогноза. 
Въпреки това последните скорошни проучвания по-
казват, че този вариант няма прогностично значение.

Дедиференцираният вариант на хордома е рядък и съ-
държа 2-8% от хордома. Те могат да се появят de novo 
или като саркоматоидна трансформация в рецидиви 
на конвенционален хордом, понякога след лъчева те-
рапия. [17, 18]

Със специализирана хистохимия хордомните тумор-
ни клетки са склонни да бъдат периодично киселин-
но-Шиф (PAS) положителни. Матрицата оцветява ди-
фузно муцикармин и алпийско синьо и оцветява ме-
тахроматично с толуидиново синьо; той е отрицателен 
със суданското черно.

При електронна микроскопия ултраструктурните ха-
рактеристики 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 карцино-
ми 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. Положител-
ността за цитокератини и ЕМА може да бъде полез-
на при разграничаването на хондроидния вариант на 
хордома от хондросаркома.

Имунохистохимичните и генни изследвания разкри-
ват наличието на високи нива наbrachyury в аксиални 
хордоми. Brachyury е ключов фактор на транскрипция 
в развитието на задната мезодерма, която става огра-
ничена до нотохорда и опашката. Въпреки че класи-
ческият маркер – цитокератин, остава единственият 
най-добър диагностичен маркер за хордома, добавя-
нето на брахиури към диагностичния панел леко по-
добрява точността. [19]
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Ролята на имунохистохимичното оцветяване на MIB-
1 (маркер за пролиферация), като прогностичен ин-
дикатор 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 со-
чат, 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, по-
твърди клиничната ефикасност на иматиниб мезилат 
при лечението на хордома. [21] Лечението с имати-
ниб беше успешно за потискане на растежа на тумо-
ра (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 сред-
ство) и ерлотиниб (инхибитор на рецептора на епи-
дермалния фактор на растежа [EGRF]) показа обеща-
ващ дълготраен контрол на растежа на хордома. [22]

Изследванията обаче продължават и операцията оста-
ва стандартното лечение на хордомите. Адювантната 
лъчева терапия се използва в случаите, когато се подо-
зира 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 ерози-
рат 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 об-
щата преживяемост на хордомите в основата на чере-
па се благоприятстват чрез пълна резекция на тумора. 
[13] Освен това, този анализ предполага, че добавяне-
то на адювантна лъчева терапия няма ефект върху хи-
рургичната интервенция, но е оправдана в случаите на 
нерадикална резекция. Не са открити разлики в обща-
та 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 пре-
живяемост.

Противопоказания

Противопоказанията за операция на хордома са свър-
зани преди всичко с общото здравословно състояние 
на пациента. Пациентът трябва да бъде оценен за сър-
дечни, белодробни, хематологични или ендокринни 
заболявания, както и коагулационен статус. Тези нару-
шения трябва да бъдат отстранени преди операцията.

Проследяване

Необходимо е често проследяване поради висока-
та степен на рецидив на тези тумори. Рецидивите на 
тумора, идентифицирани рано, се лекуват по-лесно. 
Средният интервал до рецидив е 3,8 години за ради-
кално резецирани тумори, 2,1 години за нерадикална 
резекция, последвана от лъчева терапия, и 8 месеца за 
нерадикална ексцизия без адювантна терапия. Интер-
валът на проследяване, включително повторни MRI 
или CT сканирания, зависи от радикалността на ре-
зекцията. Тъй като остатъчният тумор драстично съ-
кращава времето на рецидив, пациентите с известен 
или подозиран остатъчен тумор трябва да бъдат оце-
нявани по-често.

Прогноза

Хордомите в основата на черепа (SBC) са редки ди-
сембриогенетични инвазивни тумори с променлива 
тенденция за рецидиви. В едно проучване общият 
процент на преживяемост за 5 и 10 години е бил съ-
ответно 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 положи-
телни 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 неиз-
вестна, 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 карцино-
иди се делят на типични и атипични. Типичните фор-
ми независимо, че са потенцианално малигнени имат 
по-добра прогноза и се лекуват хирургично, въпре-
ки наличието на регионални метастази. Атипичните 
карциноиди са значително по-малигнени, като метас-
тазите при тях се установяват в 70% от болните (6). 
Диагностичните процедури включват СТ, бронхоско-
пия 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 сроч-
ното хистологично изследване е задължително, като 
запазването на колкото се може повече белодробен 
паренхим е пожелателно. Крайните резултати от лече-
нието на метастатичния карциноид на белия дроб са 
разочароващи. Cisplatin или carboplatin в комбинация 
с etoposid редуцират туморната маса за определен пе-
риод от време. Друго алтернативно лечение е комбина-
цията 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 ал-
тернираща комбинация от   cyclophosphamid+vincrist
in+doxorubicin; другият болен с атипичен карциноид 
беше лекуван с cisplatin+etoposid + paclitaxel (8). Бело-
дробните карциноиди продуцират най-различни хор-
мони, които провокират карциноиден синдром или 
атипичен карциноиден синдром и по-рядко синдро-
ма на Кушинг или акромегалията. Алфа интерферон 
в комбинация със соматостатин или самостоятелно 
повлиява благоприятно карциноидния синдром, като 
при някои пациенти повлиява и заболяването (7). Де-
сетгодишната преживяемост при оперирани пациенти 
с типичен карциноид достига 90-100%, докато паци-
енти с атипичен карциноид имат значително по-ниска 
преживяемост от 40-50% (10,11).

Бронхиални карциноиди

Бронхиалните карциноиди са редки малигнени тумо-
ри с годишна заболяемост от порядъка на 2.3-2.8 слу-
чая 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). Ряд-
ко настъпва карциноиден синдром при тези тумори, 
както и синдрома на Кушинг вследствие на ектопич-
на продукция на адренокортикотропни хормони (5). 
Клиничната проява е кашлица, кръвохрак и възмож-
ност за бронхиална обструкция, но понякога болните 
могат да бъдат асимптоматични (3). Заболяването се 
проявява във всяка възраст и разпределението по пол 

е почти еднакво (4,6). Разликите между типичен кар-
циноид и атипичен карциноид за първи път бяха опи-
сани 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 гру-
пата на малигнените неоплазми с невроендокринна 
диференциация, вариращи от нискостепенни малиг-
нени типични карциноиди (ТК) до междинни атипич-
ни (АК) и високостепенни едро- и дребноклетъчни 
невроендокринни карциноми (3,8,9). Типичните пул-
монални карциноиди рядко метастазират, като петго-
дишната преживяемост варира от 87% до 100% (10-12). 
Пациенти с атипични карциноми имат по-голяма тен-
денция за метастазиране, като петгодишната прежи-
вяемост варира от 25-69% (13).

През 2004 група изследователи, начело с Giuseppe 
Cardillo (Ann Th orac Surg 2004;77:1781–85), извършиха 
проучване с оглед да се установят променливите, вли-
яещи върху преживяемостта при болни, лекувани за 
типичен и атипичен бронхиален карцином. Проучва-
нето е било ретроспективно върху 163-ма болни, леку-
вани хирургично. Случаите са били разделени според 
World Health Organization criteria от 1999 г. на типични 
(<2 mitoses per 2 mm, без некрози) и атипични карци-
ноиди (2 to 10 mitoses per 2 mm или с некрози).

За първи път Oberndorfer през 1907 г. въвежда терми-
на “carcinoid”, който се използва, за да опише опреде-
лена група от малигнени тумори, които се проявяват 
по-малко агресивно, отколкото повечето аденокарци-
номи на гастроинтестиналния тракт (15). В миналото 
бронхиалните карциноидни тумори са представени 
като бронхиални аденоми. Впоследствие те са вклю-
чени в групата на невроендокринните пролифера-
ции и неоплазми на белия дроб според World Health 
Organization/International Association for the Study of 
Lung Cancer classifi cation in 1999 [8]. Бронхиалните 
карциноиди се установяват повече при пациенти, кои-
то са с десет години по-млади от тези с недребнокле-
тъчен карцином на белия дроб, като съотношението 
мъж/жена е почти 1. В най-общ план прогнозата при 
бронхиалния карциноид е добра, с изключение проуч-
ванията на Todd and colleagues [6], които докладваха 
5-годишна преживяемост само 65% за проучване, об-
хващащо 65 болни.
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НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ (КАРЦИНОИ-
ДИ) НА ТИМУСА (TNETS)

Епидемиологияи етиология

Общата заболеваемост на невроендокринните ту-
мори (TNETS) е 0.01/100 000 население, като мъжете 
доминират. Заболяемостта при мъжете е три пъти 
по-голяма от тази при жените (1). Възрастовата гра-
ница 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 ен-
докринни заболявания, като MEN1. Teh and co-workers 
съобщиха за приблизително 20% заболяемост на паци-
енти с невроендокринни тимусни тумори, при които е 
налице MEN1синдром (2). Болните с невроендокрин-
ни тумори на тимуса и MEN1 са предимно мъже, пу-
шачи, но не е задължително да са с проява на ендокри-
нен синдром, свързан с тимусния тумор (3). Синдрома 
на Кушинг се споменава едва в една трета от спорадич-
ните случаи, но никога при болни с MEN1. Обратно, 
при 10% от случаите с ектопичен ACTH синдром се 
наблюдава невроендокринен карцином на тимуса. Не-
отдавна се съобщи за ектопична секреция на GHRH, 
самостоятелно и GHRH в комбинация с ACTH секре-
ция 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 тимо-
мите, но в много редки случаи са инкапсулирани. 
Микроскопски туморът се представя с лентовидни 
образувания под формата на розетка във фиброваску-
ларна строма. Клетките са малки, кръгли или овални 
с еозинофилна цитоплазма и правилно окръглени 
ядра. Имунохистохимичните проучвания разкриват 
положително оцветяване за хромогранин А, синап-
тофизин и невронспецифична енолаза. Електронната 
микроскопия показва наличие на секреторни гранули. 
Възприетата нова класификация е на базата на специ-
фични критерии, като митотична активност, наличие 
на некрози и клетъчна атипия. Грейд 1 невроендо-
кринен карцином, който преди се наричаше типичен 
карциноид, има по-малко от 10 митози/100 high power 
fi elds (hpf), без некрози и минимален плеоморфизъм. 
При грейд 2 невроендокринен карцином, преди нари-
чан атипичен карциноид, са налице над 10 митози/100 
high power fi elds, наличие на некрози и умерен плео-
морфизъм. Грейд 3 невроендокринен карцином, пре-
ди 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 по-
казват позитивно имунохистохимично оцветяване за 
хромогранин А и синаптофизин.

Клинична характеристика

От една трета до половината от пациентите със спо-
радичен TNETS се представят с Кушинг синдром (4,5). 
Повечето тимусни невроендокринни тумори показват 
агресивно биологично поведение по време на диагно-

зата. Симптомите са свързани с ефектите, които при-
чиняват туморната маса, като болка в гърдите, кашли-
ца 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 поли-
миозит, полиартрит, перикардит и др. Локалната инва-
зия и метастатичното разпостранение настъпва по хе-
матогенен илимофогенен път. Честа находка е медиа-
стинално 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 протрахи-
рано протичане.

Диагноза

Най-често невроендокринните тумори се диагно-
стицират 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 про-
фила на големите съдове и сърцето не позволяват по-
ставянето на диагнозата, докато туморът не достигне 
метастатичен стадий. Препоръчва се използването на 
СТ за диагнозата, по-специално при MEN1 болни, как-
то и за скринингови цели на всеки две или три годи-
ни. 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 стади-
рането на заболяването (6). Въпреки това натрупване-
то в костите може да бъде ниско. За локализирането 
на тимусна или паратимусна инвазия при MEN1 бо-
лни 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 резо-
нанс 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 възмож-
ностите на позитронно-емисионната томотрафия 
(PET) за диагноза на карциноид на тимуса. Предвари-
телни съобщения се появиха за диагностичната ефи-
касност на FDG (Fluorodeoxyglucose) тест. Интересно 
е, че други изследвания установяват, че взетите биоп-
сии на базата на натрупването на FDG, показват само 
нормална тимусна хистология. Използването на 11C-5-
hydroxytryptophan е предпочитан заради неговата спе-
цифичност и точност при невроендокринните тумо-
ри, както и за диагнозата при пациенти с ектопичен 
ACTH-секретиращ NETS на тимуса, който е негативен 
с Octreoscan, MRI и СТ (7). Биохимичната диагно-
за на невроендокринните тумори на тимуса включва 
уринен кортизол, плазмено ниво на хромогранин А, 
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невронспецифична енолаза, плазмено ниво на plasma 
ACTH, GHRH, PTH и понякога PTHrP. При наличие на 
фамилна анамнеза трябва да се извърши пълна скри-
нигова програма за MEN1. При нито един пациент не 
е установен карциноиден синдром, следователно из-
ползването на U-5-HIAA не е от полза.

Лечение

Единственото лечение на TNETS е хирургичното. Аг-
ресивното хирургично лечение включва радикална ре-
зекция и лимфна дисекция със следоперативна лъче-
терапия (18). При пациенти с MEN1 синдром профи-
лактичната тимектомия трябва да се извърши заедно 
с паратиреоидектомия, с оглед предотвратяване раз-
витието на неоплазма на тимуса. При големи и инва-
зивни тумори се препоръчва хирургичен достъп чрез 
стернотомия. За по-добър достъп в съображение вли-
за също и предна или задно-латерална торакотомия. 
Биопсирането на лимфните възли е задължително за 
стадиране на заболяването и определяне на последва-
щата терапия. Не е обсъждана ролята на неоадювант-
ната/адювантна терапия (химиотерапия) или радиоте-
рапия самостоятелно или в комбинация поради мал-
кия брой болни. Някои автори препоръчват постопе-
ративна лъчетерапия за профилактиране на локалните 
рецидиви при инвазивни тумори (45-60 Gy). На този 
етап не съществуват стандартни режими за химиоле-
чение 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 тиму-
са отговориха на лечение с temozolomide със стабили-
зиране 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 невроен-
докринните тимусни тумори експресират соматоста-
тин рецептор 2 и, следователно, лечението с 90Yttrium-
DOTA-octreotide или 177Lutetium-DOTA-octreotate 
може да бъде ефективно (6). На този етап няма други 
данни в тази насока.

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 раз-
пространение и 29% при метастатично заболяване.
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СТОМАШНИ КАРЦИНОИДИ

С термина „карциноид“ неправилно се описват голям 
набор от хистологични промени за определени неоп-
лазми, 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 зна-
чително по-добра прогноза.

Стомашните карциноми са доста по-различни в био-
логично и клинично отношение от белодробните или 
интестиналните карциноидни тумори. Карциноидни-
те тумори и връзката им с аденокарциномите е източ-
ник 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 аци-
ден статус като атрофичен гастрит, но може да бъде 
свързана с гастрин секретираща неоплазма, както е 
при тип 1 множествена ендокринна неоплазма (MEN-
1) 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. Отско-
ро стомашните карциноиди са представени като група 
от редки тумори, представляващи около 2% от всич-
ки документирани карциноиди (4). Малко след 1970 
г. разбирането за тези тумори започна да се променя, 
като се установи връзка между пролиферацията и ни-
ския ациден статус. По-късно се оказа, че фармакоте-
рапевтици, които задържат или тотално подтискат ки-
селинната секреция, предизвикват хипергастринемия 
и от тук могат да се явят като причинители на стомаш-
ни карциноиди.

Клинични симптоми

Snow et al. през 1955 г. (14) за първи път свърза ати-
пичен еритематозен обрив със стомашен карцино-
иден тумор (туморът беше с големина 1.5 см, субму-
козно разположен по малката кривина на стомаха). 
Този атипичен обрив се свързва с производството и 
секрецията на хистамин и 5-хидрокситриптофан (5-
НТ) 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%). 

В допълнение четирима от 12 болни (33%) бяха откри-
ти случайно при извършването на гастроскопия при 
съмнение за атрофичен гастрит (18).

В литературата има доста информация относно мно-
гообразието от клинична симптоматика, варираща от 
масивно гастроинтестинално кървене до блокиране 
на пилора и дори метастатична симптоматика (19-21). 
Най-общите характеристики на атипичния карцинои-
ден синдром сачервения обрив, отток на лицето, съл-
зене, главоболие и бронхоспазъм (24).Гастроскопията 
с биопсия остава най-мощното диагностично оръжие 
при стомашните карциноидни тумори (29). Най-често 
лезиите представляват множество малки полипи, раз-
положени във фундусната част на стомаха, с жълтени-
кав цвят. Описанието на Nakamura and colleagues (30) 
за формация с неправилна форма, вдлъбната в центъ-
ра 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 информа-
ция за стадирането по отношение локализацията и 
разпространението на тумора. Графията с бариев кон-
траст установява случайни полипоидни находки и има 
ограничено приложение (32,33). Компютърната томо-
графия на корема и таза дава информация за наличи-
ето на лимфогенни метастази и ангажирането на чер-
ния 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 ту-
мори обхваща три принципни вида лезии:

• карциноидни тумори, свързани с атрофичен иму-
нен 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 енте-
рохромафинните клетки в стомашната мукоза. Тип1 
са гастрин-зависими тумори, свързани с хроничния 
атрофичен гастрит (chronic atrophic gastritis CAG), хи-
пергастринемия 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 ди-
ференцирани невроендокринни карциноми (15).

Като цяло, стомашните карциноиди се считат за редки 
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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. Сто-
машните ендокринни видове клетки включват най-малко седем отделни вида с различни морфологични харак-
теристики:

• 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 кар-
циноиди, 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 карци-
номи. 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

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. Заболяемост-
та е около 0.4-1 на 100000 население. При аутопсионна 
находка този процент достига до 1.5, клинично нераз-
познати 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-малкоче-
сти 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 плу-
рипотентните стволови клетки в дукталния епител. 
Диагнозата се поставя с цитоплазматично маркиране 
със сребро. Не е ясно обачедали доброкачествените 
инсулин-продуциращи тумори се развиват от стволо-
вите островни клетки.

В групата на функциониращите тумори са insulinom, 
glucagonom, somatostatinom, gastrinom, VIPom и други 
по-рядко срещани тумори.

Нефункциониращите карциноиди оформят най-голя-
мата група (30-40%), следвана от гастриномите. Тази 
група нефункциониращи тумори не се свързва с оп-
ределен хормонален синдром, но може да се установят 
повишени хормонални нива или имунореактивност 
от тъканните проби. Всички тумори, при които пове-
чето клетки експресират и секретират панкреатични 
полипептиди или невротензин, са включени в групата 
на нефункциониращите тумори. Много соматоста-
тин-продуциращи тумори са клинично безсимптом-
ни без определен хормонален синдром. Неотдавна 
беше открит нов гастроинтестинален хормон, уста-
новен при плъхове и при стомашните х-подобни не-
вроендокринни клетки при хора, които стимулират 
производството на човешкия растежен хормон. Този 
хормон беше установен при панкреатични ендокрин-
ни тумори. Тези тумори могат да експресират както 
ghrelin, така и неговите рецептори, но определен кли-
ничен синдром, свързан със свърхпроизводството на 
този хормон, не е описан. Нефункциониращите тумо-
ри клинично се диагностицират във връзка с тяхната 
големина или инвазия на съседни органи, както и по 
наличието на метастази. Често пъти диагнозата е слу-
чайна, вследствие на СТ на коремни органи по други 
поводи.

Всички (NPT), с изключение на инсулиномите, са ма-
лигнени 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;

• инвазия в съседни органи;

• инвазия на съдове;

• инвазия на плевра;

• диаметър на тумора > 2 см;

• митози > 2 per 10 HPF;

• Ki-67 (MIB-1) >2%;

• некрози.

Водещи методи за изследване са СТ, трансабдоминал-
ната ехография, ендоскопската ехография. Цитомор-
фологичните характеристики на ендокринните пан-
креатични тумори са едни и същи както за функциони-
ращите, така и за нефункциониращите – т.е. хистоло-
гичния модел не може да определи функциониращия 
статус на тумора или типа на хормонална продукция. 
Съществуват две изключения от това правило – ами-
лоидните депозити са показателни за инсулиноми, а 
жлезистите структури, съдържащи плазмомни телца, 
са наблюдавани най-често при соматостатин продуци-
ращите тумори (11,12,14,15). Слабо диференцираните 
ендокринни карциноми понякога са погрешно диагно-
стицирани като панкреатични карциноми.

Инсулиноми

Инсулиномите са най-честите функциониращи EPT. 
Заболяемостта варира от 2-4 пациенти на милион на-
селение за година. Ендокринните тумори на панкреа-
са 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). Етиологи-
ята на инсулиномите е неизвестна. Не са установени 
рискови фактори, свързани с това заболяване. Послед-
ните проучвания върху клоналността при панкреа-
тичните ендокринни тумори е в съответствие с хипо-
тезата, 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). По-
вечето от инсулиномите са локализирани в панкреа-
са или директно са закачени към него. Ектопичните 
(екстрапанкреатичните) инсулиноми с хипогликемич-
на симптоматика са изключително редки (<2 %), като 
най-често се намират в дуоденалната стена. Туморите 
са разпределени равномерно между главата на панкре-
аса, тялото и опашката. Приблизително 85% от инсу-
линомите 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 евен-
туално симпатико-адренална автономна симптома-
тика. 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 нев-
рогликопенията и катехоламиновия отговор. Най-из-
явените симптоми при дисфункция на централната 
нервна система включват: диплопия, замъглено виж-
дане, обърканост, ненормално поведение и амнезия. 
При някои болни може да се наблюдава загуба на съз-
нанието и кома или перманентно увреждане на мозъ-
ка. Освобождаването на катехоламини предизвиква 
симптоми като изпотяване, слабост, глад, тремор, га-
дене, тревожност и сърцебиене. Триадата на Wipple се 
изразява в хипогликемия, плазмено ниво на гликозата 
<3 mmol/L и облекчение на симптоматиката след вли-
ване на гликозни разтвори ( 47-49).

Диагностични процедури

Диагнозата на инсулиномите се опростява изключи-
телно много чрез установяването на плазменото ниво 
на инсулина посредством радиоимуноанализ. Обик-
новено се измерват стойностите на инсулина, проин-
сулина, C-пептида, за да се установи неадеквтната про-
дукция 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 потвържда-
ващ тест (50-51). Диференциалната диагноза на хи-
погликемията включва хормонален недостиг, чернод-
робна недостатъчност, екзогенен хиперинсулинизъм, 
лекарства, ензимни дефекти. Понякога отдиференци-
рането на инсулинома от другите заболявания може да 
бъде много трудно. Neisidioblastosis е много рядко за-
боляване, 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 мул-
типлекс, lupus erythematosus(SLE) и хипогликемия мо-
гат да имат антиинсулинови антитела. Тези антитела 
свързват и освобождават по нерегулиран начин инсу-
лин, 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 по-
ведението 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 дуодену-
ма. Гастриномите обикновено са често срещани функ-
ционално активни ендокринни тумори на панкреаса в 

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 на-
селението за година. Синдрома на Zollinger–Ellison е 
по-чест при мъжете, отколкото при жените, в съотно-
шение 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 регистра-
ция за туморите на Zollinger–Ellison 5.3% от пациен-
тите бяха с локализация на тумора в панкреаса, 13% 
– в дуоденума и йеюнума (57). В противоположност 
на по-скорошни проучвания, които показаха панкре-
атична 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 разположе-
ни в първата и втората част на дуоденума и са огра-
ничени в субмукозата при 54% от пациентите. Ана-
томичната зона, която обхваща главата на панкреаса, 
горната и десцендентната част на дуоденума и съот-
ветните 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 първич-
но окултни тумори на дуоденума (54,55,59).

Клинична картина

Повече от 90% от болните с гастрином страдат от пеп-
тична язва. Диарията е друг общ симптом, причинен 
от голямото количество киселина, секретирана в сто-
маха. Ниското рН дезактивира панкреатичните ензи-
ми, което от своя страна води до малабсорбция и сте-
аторея. 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 потвържда-
ва при положение, че рН на пациента е под 2.5, кон-
центрацията на серумен гастрин над 1000 pg/mL 
(нормално < 100 pg/mL). За съжаление повечето от 
пациентите (40–50%) се представят със серумен гас-
трин 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 произ-
водство (MAO).

Секретиновият тест се счита за положителен, когато 
имаме повишаване на серумния гастрин над стой-
ностите преди лечение > 200 pg/mL (60,61).

Прогноза и предиктивни фактори
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По принцип прогресията на гастриномите е бавна с 
петгодишна преживяемост около 65%, а десетгодиш-
ната преживяемост е 51%. Дори при метастатично за-
боляване, десетгодишната преживяемост достига до 
46% при метастази в лимфните възли и 40% при чер-
нодробни метастази. При радикална оперативна ин-
тервенция пет- и десетгодишната преживяемост дос-
тига до 90-100%. Болните с панкреатичен тумор имат 
по-лоша прогноза от тези с първичен тумор на дуоде-
нума. Засега няма установен маркер, предсказващ био-
логичното поведение на гастриномния тумор. В някои 
проучвания се изказва мнение, че агресивността на 
тумора зависи от HER- 2/neu amplifi cation, epidermal 
growth factor (EGF) и хепатоцитния растежен фактор 
(54,62,63).

Випома (синдром на VERNER–MORRISON)

Тумор секретиращия вазоактивен интестинален поли-
пептид (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. При-
близително 50% от панкреатичните VIPomas са ма-
лигнени по време на диагнозата. Жените са засегнати 
по-често от мъжете и възрастта на пациентите варира 
от 19-79 години (средно 48 години). В противополож-
ност на казаното е, че две трети от VIPomas се уста-
новяват 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-секрети-
ращи епитеални тумори са изключително редки, като 
включват лезии в тънкото черво, хранопровода и бъ-
бреците. Неврогенните тумори, като ганглионеврино-
мите, ганглионевробластоми, невробластоми и феох-
ромоцитоми, представляват основните екстрапанкре-
атични VIP-секретиращи тумори (64-66).

Клинични симптоми и диагноза

Синдрома на Verner–Morrison се проявява с водниста 
диария, хипокалиемия, ахлорхидрия или по-често хи-
похлорхидрия. 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 нор-
мални нива на паратиреоиден хормон, хипергликемия, 
както и възможност за флаш промени по лицето и гър-
дите. 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).

Прогноза

Петгодишната преживяемост е 59.6% при пациенти с 
метастази и 94.4% при такива без метастази (69).

Глюканом

Глюканомите представляват около 5% от всички кли-
нично 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 го-
дини). 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 глюкано-
ми са изключително редки (70,71).

Клиника и диагноза

Глюканомният синдром рефлектира върху катабол-
ното действие на ексесивно завишените нива на глю-
кагона. Най-често срещаната изява на синдрома е не-
кротичната 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 свърз-
ва със стоматит, хейлит, атрофичен глосит, алопеция, 
онихолиза, вулвовагинит и уретрит. Причината за об-
рива все още е неизвестна, но се предполага, че в ос-
новата на процеса е директното влияние на глюкагона 
върху кожата, заедно с освободения простагландин, 
недостига на аминокиселини, свободни мастни кисе-
лини 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 пациенти-
те и може да бъде животозастрашаваща (70-73). Диа-
гнозата 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. Приблизи-
телно една пета от болните с глюкагон имат и повише-
ни 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 пре-
живеят много години. Понякога при мултихормонал-
ните тумори глюканомния синдром се свързва със 
или последван от друг синдром, като хипогликемичен 
синдром или синдром на Zollinger–Ellison (74).

Соматостатином

Соматостатиномите са редки тумори, произхожда-
щи 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 „инхи-
биторен 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 (сре-
ден диаметър 5.1 см), като предилекционно място е 
главата на панкреаса, и се свързват с локални симпто-
ми 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 тенден-
ция да бъдат по-малки. Когато са съчетани с болестта 
на von Recklinghausen, могат да се наблюдават псамом-
ни телца и мултисекреторна активност (по-слаба ма-
лигненост) (75).

Клинична картина и диагноза

Повечето тумори се установяват по време на лапа-
ротомия за холецистекомия или по време на гастро-
интестинални изследвания по повод на абдоминална 
болка и диария (76). Симптомите, предизвикани от со-
матостатиновите тумори, са по-слабо изявени и спе-
цифични, отколкото предизвиканите от другите ен-
докриннни панкреатични тумори. Симптомите, свър-
зани с тези тумори са: хипергликемия, холелитиазис, 
диария, стеаторея, хипохлорхидрия (75). Могат да се 
наблюдават и симптоми, свързани с малигнения про-
цес като болка, анемия и загуба на тегло (75). Диагно-
зата 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. По-
вечето екстрапанкреатични соматостатинови тумори 
се установяват в дуоденума, но също така и в йеюну-
ма, дуктус цистикус, колона и ректума (75,77). Симп-
томатиката в повечето случаи се дължи на локалните 
ефекти на туморната маса, отколкото на системните 
ефекти на соматостатина. Повечето от случаите се от-
криват случайно по време на ендскопските процедури. 
По-голяма част от дуоденални тумори са локализира-
ни в близост до ампула Фатери и могат да предизвикат 
обструкция на жлъчния проток, панкреатит и гастро-
интестинално кървене (77). Тези тумори се асоциират 
със секреторен синдром, въпреки че диабета и холели-
тиазата 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 раз-
лика между честотата на метастазирането и малигни-
зирането на процеса между панкреатичните и екстра-
панкреатичните тумори. Петгодишната преживяемост 
е 75% без метастази и 60% при наличие на такива (75).

Тумори с ектопична хормонална продукция

Съобщени бяха и други редки тумори през последни-
те 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 ре-
лизинг 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 пан-
креаса, 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 редуци-
рат серумните нива на растежния хормон. В проти-
воречие на класическата акромегалия, допаминовите 
антагонисти, като bromocriptine, няма да нормализи-
рат 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 намалява-
не на хипофизата. В 75% от случаите octreotide нама-
лява нивата на GRF с повече от 50% (83).

Функционални неактивни тумори

Ендокринните тумори на панкреаса са класифици-
рани като нефункциониращи, когато не са свързани 
с определен клиничен синдром (84). Най-често те са 
диагностицирани по време на 5-6 десетилетие от жи-
вота (84). По данни на неотдавнашни публикации чес-
тотата 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 панкреа-
са е изключително важно (84). Водещи моменти в диа-
гнозата са липса на хиперваскуларизация и негативна 
октреотидна сцинтиграфия. Причината, поради която 
нефункционалните тумори са хормонално неактив-
ни, 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 паци-
енти (84). При други пациенти, при които се установя-
ват пептиди (които са причина за клиничната симпто-
матика, но такава не е проявена), в този случай обяс-
нението е в много ниските нива на концентрация, би-
ологично неактивни молекулярни форми, понижена 
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регулация на периферните рецептори или симултанна 
продукция на инхибиторен пептид като соматостатин 
(84). Хистопатологично нефункционалните EPT не 
могат да се отдиференцират от функционалните тумо-
ри 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 устано-
ви 50% имунореактивност на инсулин, 30% глюкагон-
на имунореактивност,40 РР(панкреатичен полипеп-
тид) имунореактивност и само в 13% от туморите не 
съдържаха нито един от тези пептиди (85). Тези тумо-
ри обикновено са големи и солитарни, с изключение 
на MEN-1. Разположени са по целия панкреас в съот-
ношение глава, тяло, опашка както следва: 7:1:1.5 (85).

Клинична картина и диагноза

Болните с нефункционални тумори се проявяват кли-
нично с разнообразна картина от симптоми, причи-
нени от ефектите на притискане от първичния тумор, 
метастазите или инвазията в съседни тъкани (84). Бол-
ката 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 дру-
го заболяване. При останалите пациенти се наблюдава 
разнообразие от симптоми, дължащи се на туморна-
та маса (загуба на тегло, стеаторея, кървене от горния 
интестинален тракт, рецидивиращи панкреатити, дис-
пепсия), отпадналост и физическо неразположение 
(81,84). Средният период за закъсняване на диагноза-
та 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 пови-
шени 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 поста-
вяне на диагнозата може да се използва и теста за стан-
дартизирана хранителна стимулация (84).

Прогноза и прогностични фактори

Честотата на метастазите извън пакреаса, периневрал-
на и васкуларна инфилтрация се установява в 62-92% 
(76). Неотдавна се установиха две подгрупи нефунк-
ционални тумори като едната се изявява с голямо хро-
мозомно разбъркване и независими неблагоприятни 
прогностични фактори, докато при другата не се уста-
новяват такива (86). Общата 5- и 10-годишна прежи-
вяемост 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 

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.

• Ендоскопски процедури

Въпреки че гастриномите са локализирани най-често 
в дуоденума, много рядко се откриват посредством 
горна ендоскопия, поради малките им размери и суб-
мукозното им разположение. За предпочитание е ин-
траоперативната ендоскопия при тези случаи (88). 
Процентът на откриваемост достига до 20% с прило-
жението на трансилюминация (89).

• CT и MRI

В клиничната практика, ultrasonography (US), computed 
tomography (CT), и/или magnetic resonance imaging 
(MRI) са първоначални визуализиращи методи, въ-
преки че тези техники не са достатъчно сенситивни за 
малките тумори и метастази.

• Ехография

Трансабдоминалната ехография за детекция на инсу-
линоми и гастриноми е между 25-70% и 30%, съответ-
но (93). Честотата на детекция е по-добра при тумори 
>3 см и лоша при тумори <1 см.

• Радиоизотопно визуализиране

MIBG (123I- и 131I-metaiodobenzylguanidine), бази-
рано на експресията катехоламинови транспортери, 
е високочувствителен метод за диагноза на феохро-
моцитома 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 съ-
общената чувствителност е била около 50%, докато 
при EPT е по-малко от 10% (98).

•  111In-octreotide сцинтиграфия

От редица проучвания се установи, че сцинтиграфи-
ята с 111In-octreotide е по-чувствителна от всеки един 
от конвенционалните методи, използвани за локали-
зация на гастриноми или за индентифициране на чер-
нодробни метастази. Общата сенситивност е около 
90% за първичните тумори и метастази >2 см в диа-
метър (99).

• Позитронно-емисионна томография (PET)

PET, използваща серотонин прекурсора 
5-hydroxytryptophan (5-HTP) индикиран с 11C, е ефек-
тивна над 90% при невроендокринните панкреатични 
тумори, което се дължи на селективното му натрупва-
не 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
111In-octreotide сцинтиграфия се препоръчва като водещ метод за диагностика на функционални и нефункцио-
нални 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-чувстви-
телния 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. анти-
туморната 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 ендо-
кринните панкреатични тумори е chromogranin A;

• соматостатиновата рецепторна сцинтиграфия е 
най-съществената процедура за локализация, ста-
диране и водеща терапия;

• соматостатиновите аналози са най-важните лекар-
ствени средства за контрол на клиничните симпто-
ми 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 тъ-
кан, като мускули, мазнини или нерви. Той може също 
да се нарече алвеоларен сарком на меките тъкани, ал-
веоларен 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 тяло-
то, включително ръцете, главата или шията. В ранните 
етапи може да бъде трудно да се намери, защото за-
почва като безболезнено образувание. До момента, в 
който е открит, ASPS често се е разпространил на дру-
ги места в тялото, по-специално в белите дробове.

ASPS има тенденция да се разпространява рано, защо-
то създава мрежа от кръвоносни съдове, през които 
раковите клетки могат да мигрират.

ASPS е един от най-редките саркоми. Тези саркомисъс-
тавляват 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 годиш-
но.

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.

Образна диагностика: CT или MRI са методи на избор.

Биопсия: Вземането на тъканна проба е задължителна 
за уточняване вида на тумора.

Лечение

ASPS расте много по-бавно от много други саркоми. 
Този бавен растеж означава, че пациентите с ASPS мо-
гат да имат голяма преживяемост.

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-

то, тъй като съединителната тъкан се намира нався-
къде. 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 меж-
ду 15 и 60 години. Те са по-често срещани при жените, 
отколкото при мъжете.

Честотата на десмоидните тумори е на всеки един ми-
лион души по света, два до четири са диагностицира-
ни с десмоиден тумор годишно.

Диагноза

Десмоидните тумори се проявяват със или без симпто-
матика. Симптомите могат да включват болка, подува-
не в областта на тумора, загуба на сън или затруднено 
придвижване. За хора без симптоми, тези тумори мо-
гат да бъдат открити случайно.

Образна диагностика: образни сканирания като CT, 
MRI или ултразвук.

Биопсия: Основен метод за установяването на десмо-
идния тумор.

Терапия

Хирургичното лечение е стандарт.

Лъчева терапия: Лъчевата терапия е вариант за лече-
ние на някои десмоидни тумори.

Химиотерапия: Няма стандартна химиотерапия за 
десмоидни тумори.

Редки тумори на съдовата система

Ангиосарком

Ангиосаркомът е рядък вид рак, който произхожда от 
интимата на кръвоносните и лимфните съдове. Анги-
осаркомът 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.

Рискови фактори

Факторите, които могат да повишат риска от ангиосар-
ком, включват:

Лъчетерапия. Лъчелечение за рак или други състояния 
може да увеличи рискът от ангиосарком. Като рядко 
усложнение вследствиена лъчева терапия ангиосар-
комът обикновено се появява 5 до 10 години след ле-
чението.

Подуване, причинено от увреждане на лимфните съ-
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дове (лимфедем). Лимфедемът представлява риск, ко-
гато лимфните възли се отстраняват по време на опе-
рация – 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 винил-
хлорид и арсен.

Клинична картина

Клиничната картина на ангиосаркома зависи от мяс-
тото на развитие.

Най-често ангиосаркомът се появява в кожата на гла-
вата и шията, по-специално на скалпа. Тази форма на 
ангиосаркома включва:

• повдигната, пурпурна област на кожата, която при-
лича на синина;

• лезия, наподобяваща синини, която с времето на-
раства;

• 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 хирур-
гия, 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 кос-
тите, въпреки че този вид тумор може да включва 
областта на главата и шията, гърдата, лимфните въ-
зли, 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 50-
76% 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 опре-
деляне 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 

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 проследя-
ване в повечето случаи. Необходими са допълнителни 
изследвания за установяване на стандартната радиа-
ционна доза, която да се използва за локорегионален 
контрол на такова сложно и изключително рядко за-
боляване.

Гастроинтестиналните   стромални тумори  са разгле-
дани отделно.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

А. МАЛИГНЕНИ 
ХЕМОПАТИИ ПРИ ДЕЦА
Д. КОНСТАНТИНОВ, 
В. ВАСИЛЕВА, Д. ГЕОРГИЕВ
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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 гри-
жите и конкретните лечебни подходи при децата със 
злокачествени кръвни заболявания датира от началото 
на 70-те години на миналия век и е основано на тео-
ретични постановки за биологична специфичност на 
лекувания контингент. След постигане на изключител-
но добри и постоянни лечебни резултати при истори-
чески нелечими заболявания, в следващите десетиле-
тие се регистрира подчертан тласък в развитието на 
специализираните грижи за децата. Така, при острата 
лимфобластна левкемия – най-честото малигнено за-
боляване, с неизбежно фатална прогноза в миналото 
при деца, през последните години има трайната прежи-
вяемост над 80%. Макар и с по-бавен темп, покачване и 
стабилизиране на терапевтичните резултати се наблю-
дава и при малигнените лимфоми и острата миелоидна 

левкемия. Допълнителен успешен елемент е разширя-
ването на комплексния лечебен подход, в това число 
и с включването на трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки при показани случаи. Злокачествени-
те заболявания при децата характерно са с подчертано 
остър и агресивен клиничен ход. Това налага и по-ин-
тензивна и с високи дози химиотерапия, продължител-
ни курсове лъчелечение и свързани с тях рискове от 
непосредствени и късни усложнения по отношение на 
растежа, вторични злокачествени заболявания, инфер-
телитет и др.

Хирургията, химиотерапията и лъчелечението са свър-
зани с различна късна токсичност. Лъчелечението има 
главен принос в развитието на късните реакции от ле-
чението (1) Докато лъчелечението може да причини 
възпалителни и фиброзни реакции както при децата, 
така и при възрастните, някои късни усложнения мо-
гат да бъдат наблюдавани само при децата – нарушава-
не на растежа и развитието на нормалните органи (2). 
Младите пациенти са по-склонни към развитие на вто-
рични 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 спе-
цифичните грижи за пациента, предполагащи изпъл-
нението им в специализирани центрове с комплексни 
възможности за посрещане на последиците от терапи-
ята и на самото заболяване.

Децата, излекувани от злокачествено заболяване, имат 
дълга преживяемост и свързаните с лечението услож-
нения могат да бъдат по-тежки в сравнение с тези 
при възрастните. Лъчелечението при деца крие осо-
бености, свързани с продължителността на лечебния 
курс, включващ множество фракции на облъчване; 
трудности при имобилизацията и изпълнението на 
съвременните техники, както и налагаща се обща анес-
тезия при деца под 5-годишна възраст. КТ планиране 
се извършва с дебелина на срезовете от 1 до 5 мм в за-
висимост от използваната имобилизационна техника. 
Планирането и осъществяването на лъчелечението е 
трудоемка дейност за целия професионален екип, оп-
итът 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 лъчелече-
нието и увеличаване интензитета на химиотерапията 
при пациенти с лоша прогноза. Лъчелечението се при-
лага 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 ниски-
те дневни дози с размер от 1.2-1.8 Gy на фракция, на-
маляване 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 йо-
низиращото 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 во-
деща причина за заболеваемостта и смъртността при 
преживелите злокачествено заболяване в детска въз-
раст. Това налага прилагане на различни стратегии, 
които включват: пропускане или отлагане на лъчелече-
нието до достигане на определена възраст; намаляване 
на дозите и обемите чрез включване на химиотерапия 
в лечебните режими; включване на алтерниращи ре-
жими на фракциониране; прилагане на нови техники 
за защита или минимизиране на дозата в околните 
здрави тъкани; въздържание от лъчелечение при па-
циенти с благоприятна прогноза (ходжкинови лимфо-
ми); намаляване на обемите на облъчване чрез анализ 
на модели на неуспех и други прийоми.

Най-податливи на късни лъчеви усложнения са но-
вородените с прояви на когнитивни дефицити, нару-
шения 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 поддър-
жат становището за пропускане или отлагане на лъче-
лечението 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 лим-
фобластна левкемия (ОЛЛ) е най-честото злокачест-
вено 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. Уста-
новени са географски, расови и др. различия, както в 
честота на заболяването, така и в разпределението на 
отделните му подтипове.

ОЛЛ е злокачествено заболяване, което се дължи на 
клонална пролиферация на лимфоидни прекурсори и 
нарушеното им съзряване в костния мозък. Патогене-
тичните механизми, отключващи процеса, са сложни 
и са комплекс от взаимодействия между многобройни 
генетични и на околната среда фактори. Носителство-
то на генни мутации се свързва с предразположеност 
за развитие на ОЛЛ. Така при добре описани генетич-
ни синдроми, честотата на заболяването е многократ-
но 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, Neurofi bromatosis, 
Schwachman синдром, Ataxia-teleangiectasia, Bloom 
синдром, Nijmegen синдром и др.т,г

Като фактори на околната среда се посочват: йонизи-
ращи и електромагнитни лъчения за индустриални и 
медицински цели, химични вещества (инсектициди 
и пестициди, бои и разтворители, цитостатици, алко-
холна консумация и тютюнопушене на майката), ви-
русни инфекции (EBV, HTLV), както и имунодефицит-
ни състояния (SCID, Х-свързана агамаглобулинемия, 
Синдром на Wiskott-Aldrich).

Класификация. ОЛЛ е хетерогенно заболяване и се 
класифицира по различни морфологични, имуноло-
гични, генетични и др. критерии. Най-широко възпри-
ета е морфологичната FAB (French-American-British) 
класификация, разграничаваща три типа лимфоб-
ласти: 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 вакуолиза-
ция. Въпреки че често е оценявана като историческа, 
морфологията по FAB класификацията остава практи-
чески най-достъпният и удобен за първоначална диа-
гноза подход при ОЛЛ.

Имунологичната (имунофенотипна) класификация 
различава специфични антигенни структури (цитоп-
лазмени, по клетъчната повърхност и други) на бласт-
ните клетки и определя подтипове, отговарящи на ста-
дии 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 цитоплаз-
мени 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.)
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Таблица 1. Остра лимфобластна левкемия – цитогенетични подгрупи при деца

Цитогенетична подгру-
па на ОЛЛ

Цитогенетична ано-
малия

Фузионен ген Честота (%) Прогноза

В-клетъчна с

Хипердиплоидия

t(12;21)

t(1;19)

t(9;22) или 

Ph+ОЛЛ*

MLL – реаранж.**

Хиподиплоидия

с еозинофилия

51-56 хромозоми

t(12;21)(p13;q22)

t(1;19)(q23;p13)

t(9;22)(q34;q11.2)

t(4;11)(q21;q23)

под 46 хромозоми

t(5;14)(q31;q32)

Няма

TEL/AML1

E2A/PBX1

BCR/ABL

AF4/MLL

Няма

IL3/IGH

27-29

22-25

3-6

2-5

2-3

2-5

под 1

Добра

Добра

Интермедиер.

Неблагоприятна

Неблагоприятна

Неблагоприятна

Неустановена

Т-клетъчна с

t(1;14)

t(10;14)

t(1;14)(p32;q11)

t(10;14)(q24;q11.2)

TAL/SCL1

HOX11

Под 3

1

Добра

Неустановена

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 про-
цеса на левкемогенезата, чувствителността или рез-
истентността при лечението, определят потенциални 
„мишени“ за терапевтично въздействие, с възможност 
за персонализиран подход при всяко дете с ОЛЛ.

Класификацията на Световната здравна организа-
ция за лимфоидни и миелоидни неоплазми (WHO 
classifi cation 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 обу-
славя прогресивна костномозъчна недостатъчност и 
склонност на левкемичните клетки за екстрамедулар-
ното разпространение и засягане на различни органи 
и системи. Продължителността на оплакванията ва-
рира от дни до няколко месеца. Началните симптоми, 
свързани с анемичния синдром, включват бледност, 
лесна уморяемост, сърцебиене; при тромбоцитопе-
ния се регистрират петехии, пурпура, хематоми, лес-
но кървене; вследствие на неутропения се наблюдават 
фебрилитети, инфекции, лигавични улцерации. Ано-
рексията е чест симптом, рядко има сигнификантна 
загуба на тегло, една трета от пациентите имат осал-
гии, по-редки са остеоартритните промени.

Честа находка при физикален преглед са: лимфаде-
номегалия, хепатомегалия, спленомегалия. При зася-
гане 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 па-
ренхимна инфилтрация (с гърчове, парези на ЧМН). 
Съответна клиника се описва при редки първични ин-
филтрации на бъбреци, тестиси, яйчници, кожа, сър-
це, 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. Диа-
гноза 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 ле-
чебния отговор (на т. нар. „минимална резидуална бо-
лест“, MRD).

Цитогенетика. В рутинната диагностика се търсят 
бройни и структурни хромозомни промени с изра-
ботване на кариограми чрез G-banding. При молеку-
лярната цитогенетика се използват RT-PCR (обратна 
транскриптаза – полимеразно верижна реакция) и 
FISH (флуорисцентна “in situ” хибридизация) за от-
криване 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 задъл-
жителни. Сред тях са: установяване на размера и мяс-
тото 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 ангажи-
ране се доказва чрез ликворна диагностика и /или на 
базата на клиничната картина и образните изслед-
вания. 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 (имун-
на тромбоцитопения, конгенитална или придобита 

апластична анемия, конгенитална или придобита 
неутропения, остра миелоидна левкемия, лимфоми, 
хистиоцитоза); инфекциозни заболявания (инфек-
циозна мононуклеоза, EBV, CMV, коклюш и парако-
клюш); костни и костно-ставни заболявания (юноше-
ски артрит, ревматизъм, остеомиелит); солидни ту-
мори с костномозъчна инфилтрация (невробластом, 
сарком на Ewing, PNET, рабдомиосарком) и др.

ЛЕЧЕНИЕ НА ОЛЛ

Основни принципи. Лечението на ОЛЛ се осъществя-
ва 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 ре-
мисия); ЦНС профилактика; поддържаща терапия 
(включва лекарствени комбинации), които, сравнени с 
индукцията и консолидацията, са редуцирани по про-
дължителност и/или доза.

С определяне на отделни рискови групи, съгласно 
строго дефинирани критерии на съответния прото-
кол, терапията се осъществява в три насоки – за SR 
(стандартен риск), за MR (среден риск) и за HR (ви-
сок риск). Докато лечението при SR и MR се различа-
ва главно по продължителност и дози на еднотипни 
медикаменти, лечението на HR групата е подчертано 
интензивно и с високи дози и предполага, при индика-
ция, 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), възпри-
ета 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 – 1,5mg/m² i.v (до максимална доза 2 mg), на ден 8, 15, 22, 29.
Daunorubicin –  30 mg/m² i.v. на ден 8, 15 (при MR и HR се прилага и на ден 22, 29);
Asparaginase –  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 –  1000 mg/m² I.V. на ден 36, 64;
MESNA –   400 mg/m² – 3x;
Cytarabine –   75 mg/m² i.v. на ден 38-41, 45-48, 52-55, 59-62;
Mercaptopurine –  60 mg/m² p.o. на ден 36-64;
Methotrexate   i.th. (съобразно възрастта) на ден 45, 59.
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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  i.th. (съобразно възрастта) на ден 8, 22, 36, 50;
Calcium folinate  съобразно серумното ниво на Methotrexate.

HR (Висок риск):

Последователност на прилагането: блокове HR1,HR2, HR3, HR1, HR2, HR3

HR1 – блок

Dexamethasone po/iv   20 mg/m², ден 1-5;
Vincristine iv  1.5 mg/m², ден 1 и 6;
HD-Methotrexate i.v (24 часа ) 5000 mg/m²/ден 1;
Calcium folinate i.v  15 mg/m² x3 (час 42, 48, 54);
Cyclophosphamide i.v (1h)  200 mg/m²/дневно през 12 часа 5 апликации от ден 2;
MESNA – 70 mg/m² i.v. x 3 на 0; 4; 8 h;
HD-Cytarabine i.v (3 часа )  2000 mg/m² х 2 на ден 5;
Asparaginase i.v (2 часа )  25000 U/m² на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L-Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алер-
гична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine / Prednisone, i.th. (дозата е възрастово обусловена);

HR2-блок

Dexamethasone po/iv 20 mg/m², ден 1-5;
Vincristine iv  1.5 mg/m², ден 1 и 6;
HD- Methotrexate i.v (24 часа ) 5000 mg/m²/, ден 1;
Calcium folinate - iv  15 mg/m² x3 (час 42, 48, 54);
Ifosfamide i.v (1h)  800 mg/m²/дневно през 12 часа 5 апликации от ден 2;
MESNA i.v. -  300 mg/m² x 3 на 0; 4; 8 h;
Daunorubicin i.v (24 часа ) 30 mg/m², на ден 5;
L- Asparaginase i.v (2 часа )  25000 U/m², на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L-Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алер-
гична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine /Prednisone i.th. – дозата е възрастово обусловена.

HR3-блок

Dexamethasone po/iv  20 mg/m², ден 1-5;
HD- Cytarabine i.v (3 часа )  2000 mg/m² х 4, ден 1-2;
Etoposide i.v (1h)  100 mg/m² x 5, ден 3-5;
L- Asparaginase i.v (2 часа )  25000 U/m², на ден 6 и 11;

PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L- Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алер-
гична реакция към PEG-asparaginase;
Methotrexate / Cytarabine / Prednisone, i.th. (дозата е възрастово обусловена).

Протокол II –Реиндукция:

Dexamethasonemethasone – 10 mg/m² p.o. или i.v., ден 1-21;
Vincristine i.v  1.5 mg/m² (до макс. доза 2 mg) на ден 8, 15, 22, 29;
Epirubicin i.v.  30 mg/m²на ден 8, 15, 22, 29;
Asparaginase –  10 000 IU/m² i.v. на ден 8, 11, 15, 18;
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PEG-asparaginase – в случай на тежка алергична реакция към L- Asparaginase, Erwinase – в случай на тежка алер-
гична реакция към PEG – asparaginase;

Cyclophosphamide  1000 mg/m² i.v. на ден 36;
MESNA –  400 mg/m² – 3x;
Cytarabine i.v. 75 mg/m² на ден 38-41,45-48;
Th ioguanine p.o. 60 mg/m² на ден 36-49;
Methotrexate – 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 позитив-
ни при диагнозата пациенти (виж по-долу в текста).

Поддържаща терапия – до 2 години от началото на терапията:

Methotrexate p.os/i.m. 20 mg/m² –1 x седмично;
Mercaptopurine p.os 50 mg/m² – всеки ден;
+/- Vincristine iv  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);
Th ioguanine –  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;
Th ioguanine –   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 ос-
новната 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. Ци-
тостатичните 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 подчерта-
но 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 бо-
лестта 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 –   30 mg/m²,на ден 1-5;
Citarabine –   2000 mg/m² на ден 1-5;
G-CSF –    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 –   1500 mg/m² i.v., ден 1, 3 и 5; повтаря се на всеки 21 дни (показан при Т-клетъчни 
ОЛЛ).

Имунотерапия и клетъчна терапия

Все повече научни данни за ефективност при деца се натрупват от приложение на Blinatumomab като втора ли-
ния 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 пре-
паратът 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 об-
лъчване 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 спе-
циално внимание за включване на крибриформената пластина (най-ниската точка на предна черепна ямка, раз-
положена срединно под орбиталния покрив) и най-ниската част на темпоралната фоса. Обхващането на ретина-
та, 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 разпрос-
транение 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 костно-
мозъчна 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)

ЦНС статус 1 и 2

ТКО (Gy)

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 адап-
тира 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 лъче-
лечение на ангажираните области; тежки нелевкемични (психо-неврологични) нарушения, включващи хронич-
ни левкоенцефалопатии след приложение на метотрексат, анамнеза за интракраниални тромбози или хеморагии; 
ЛЛ е контраиндицирано при невоидния базалноклетъчен карцином (синдором на Gorlin) и тежки придружава-
щи 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 химиоте-
рапия, както и вероятността за късни ефекти от облъчването при деца.

Индикациите за целотелесно облъчване като част от кондициониращия режим включват: остра миелоцитна лев-
кемия (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; нискостепе-
нен 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 опти-
мално 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 заболя-
ване – тестиси, мозък или медиастинум, се определят 
допълнителни клинични мишенни обеми със съответ-
ните дози на облъчване. Критични органи са белите 
дробове, бъбреците и очите, които се защитават.

Различни режими на целотелесно облъчване са дока-
зали своята безопасност и ефективност при постига-
не на крайните цели – присаждане, туморен контрол 
и приемлива честота на пневмонити, като най-честата 
токсичност, ограничаваща дозата.

От радиобиологична гледна точка режимите на цело-
телесното 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, различни-
ят 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. Същест-
вуват противоречия относно постигането на хомоген-
ност при дозното разпределение, за което се предлагат 
тъканни компенсатори за стъпалата, между краката и 
шията, където дозите биха били по-високи. Обикнове-
но 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 оч-
акван пневмонит, както и увреда във функцията на 
бъбреците при недобра имобилизация, може да дове-
де до нежелано екраниране на левкемичноклетъчни 
инфилтрации, като липсват доказателства, че с прило-
женото екраниране се намалява степента на белодроб-
ните усложнения.

Дози, фракциониране, свръхдозиране

Използват се енергии от 6-10 MV или ротационна те-
рапия, 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 фракци-
ите на облъчване. Когато не е провеждано предишно 
краниално или тестик уларно облъчване и при индика-
ции 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 заболява-
не с персистенция след химиотерапия и без предхож-
дащо 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 па-

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 мегака-
риоцитната клетъчни линии в костния мозък. Пред-
ставлява между 15% и 20% от всички детски левкемии, 
с годишно около 7 новозаболели деца на един мили-
он 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, подоб-
но на повечето онкологични болести, но както и при 
острата лимфобластна левкемия, са налице предраз-
полагащи, най-често генетични фактори.

Класификация и диагноза. Крайната диагноза изис-
ква 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 диференци-
ация), М1 (без матурация), М2 (с елементи на мату-
рация), 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 пе-
риоди – при кърмачета по М5 и М4, а при по-големите 
деца – М1 и М2.

По-новите и прецизни методи на имунофенотипиза-
ция, цитогенетични и молекулярноцитогенетични из-
следвания позволяват да се изгради по-прецизната ра-
ботна класификация на СЗО, да се проследява ефектът 
от терапията (за наличие на минималната остатъчна/
измерима болест (MRD)), и да се диференцират прог-
ностични критерии. Така с добра прогноза са находки 
като: t(15;17) М3 ОМЛ, t(8;21), inv (16); с неблагоприят-
на са ОМЛ с доказано реаранжиране на MLL ген, FLT3 
мутация, -7 или del (7) и др. Срещат се е други брой-
ни 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 функ-
ционална недостатъчност (имунен дефицит, анемия и 
тромбоцитопения). Проявите на екстрамедуларна ин-
филтрация са по-слабо изразени, в сравнение с ОЛЛ, 
но са характерна поява на подкожни възли (при кър-
мачета), инфилтрация на гингиви (моноцитни форми) 
и ЦНС засягане. Особена форма с туморно представя-
не на ОМЛ е т. нар. „гранулоцитен сарком“ (хлором) 
при 
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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 значи-
телно 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 коа-
гулопатия, левкостаза при хиперлевкоцитоза, синдро-
ма на туморен разпад.

Диференциална диагноза на ОМЛ. В широк план, ДД 
включва сродни хематологични заболявания, но и та-

кива със системно протичане като: остра лимфобласт-
на левкемия, инфекциозна мононуклеоза, апластична 
анемия, придобита неутропения, мегалобластни ане-
мии, автоимунни цитопении, левкемоидни реакции, 
транзиторен миелопролиферативен синдром при деца 
с тризомия 21, миелодисплазийни синдроми, ювени-
лен ревматоиден артрит и др.

Лечение на острата миелобластна левкемия (ОМЛ)

Подобно на острата лимфобластна левкемия, тера-
пията е адаптирана съгласно с рисковата група. Тя се 
определя въз основа на установени критерии при по-
ставянето на диагнозата и в хода на проследяването в 
зависимост от отговора на лечението (по-долу е цити-
ран 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;
Th ioguanine 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:
Th ioguanine  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 де-
риват 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 прогно-
зата през последните години, тя остава значително 
по-сериозна в сравнение с тази на ОЛЛ, поради по-чес-
тата 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 хемопоетич-
ни 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 ле-
чение. 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 молекулярногене-
тична 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 ре-
зултати 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 мо-
ноцитно-макрофагни клетки, които проявяват склон-
ност за разпространение в различни тъкани и органи, 
предизвиквайки съответна клинична симптоматика. 
Делят се на три класа:

Лангерхансова хистиоцитоза (ЛХ). 

2. Нелангерхансови хистиоцитози в три подгрупи: 

фамилни лимфохистиоцитози;
предизвикани от инфекции (EBV, CMV и др.);

редки хемофагоцитни синдроми.

3. Малигнени хистиоцитни заболявания.

Лангерхансовата хистиоцитоза (ЛХ) е най-често сре-
щаната форма сред децата. По дефиниция това е до-
брокачествено реактивно заболяване с неясна ети-
опатогенеза и годишна честота 2-5/1 млн. детско на-
селение. 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 кър-
мачета и малки деца. Често е с агресивно протичане, 
инфилтрират се важни органи и са възможни живо-
тозастрашаващи усложнения. 2. Синдром на Hand-
Schüller-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 соли-
тарни 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 множестве-
на 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 от-
слабва на тегло, нарушава се общото състояние, под-
държа 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-сквамо-
зен обрив, понякога с хеморагична компонента, чес-
то 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, чер-
нодробна недостатъчност, билиарна цироза. При зася-
гане на червата са налични ексудативна ентеропатия 
и малабсорбция. Костномозъчното ангажиране води 
до панцитопения със съответните усложнения. Анга-
жирането на ЦНС (предимно бялото и, рядко, сивото 
вещество) води до централен безвкусен диабет и/или 
разнообразна огнищна неврологична симптоматика. 
Понякога се наблюдават ендокринно обусловено из-
оставане в растежа, упорит среден отит, хипертрофи-
чен гингивит, отпадане на зъби.

Диагнозата се доказва с биопсия и хистологично по-
твърждение. Имунохистохимичен маркер за ЛХ е 
CD1a. Миелограмата доказва или изключва инфил-
трация в костния мозък. Електронномикроскопски се 
установяват патогномоничните Бирбекови гранули в 
цитоплазмата на Лангерхансовите клетки.

Степента на разпространение се преценява чрез об-
разните изследвания. Рентгенографията на белите 
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дробове показва микронодуларни изменения, кисти 
с образ на „пчелна пита“, плеврален излив, пневмото-
ракс и др. Рентгенографията на дълги и плоски кости 
визуализира остеолитични лезии, които при масивно 
засягане на черепните кости дават образа на „географ-
ска карта“. КАТ и/или МРТ на глава, шия, гръден кош, 
абдомен и таз, евентуално РЕТ скенер, дават подробна 
информация, необходима за стадирането. Ехография-
та спомага за визуализиране на изменения в коремна-
та кухина.

Лечението на Лангерхансовата хистиоцитоза е съо-
бразено със степента на разпространение и рискови-
те фактори. При локализираните форми са възможни 
спонтанни ремисии и оздравяване без терапия. За ло-
кализирания еозинофилен гранулом при по-големи 
деца е достатъчно хирургично отстраняване и евенту-
ално локално облъчване. При болните от нискориско-
вата група се прилагат винбластин и кортикостероид. 
Високорисковите случаи и рецидиви се третират с раз-
лични комбинации от цитостатици. При резистент-
ни случаи се прибягва и до миелоаблативен режим и 
последваща ТХСК. Прогнозата е по-лоша при кърма-
чета и малки деца, докато при по-големите преживяе-
мостта е по-висока, но са възможни трайни последици 
с инвалидизация. При лечение се ползват протоколите 
(LHC protocols) на международната група по хистио-
цитоза (HS).

Лъчелечение

Лъчелечение се прилага при локализирано заболява-
не 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 го-
дини;

в детска възраст честотата на ХЛ, в сравнение с въз-
растни, 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 доказ-
ване на Ходжкинови или Рийд-Щернбергови клетки 
със съответни имунологични маркери (вж също глава 
12). Според класификацията на СЗО основните типо-
ве ХЛ са два – класически и нодуларен, с лимфоцитно 
преобладаване. Почти 90% от пациентите са с хистоло-

гичен резултат за класически ХЛ с четири подвариан-
та: нодуларна склероза с лимфоцитно преобладаване, 
с лимфоцитно изчерпване и със смесен целуларитет. 
Десет процента от пациентите са с хистологичен ре-
зултат за ХЛ с лифоцитно преобладаване.

При диагнозата пациентите се стадират в рискови 
групи, в зависимост от разпространението на забо-
ляването и наличието на биологична и/или клинична 
активност. Клинична активност (В-симптоми) се реги-
стрира при неясен, задържащ се фебрилитет над 38°С, 
необяснима загуба на повече от 10% телесна маса в по-
следните шест месеца преди диагнозата и/или редовни 
нощни изпотявания. Биологична активност се отчита 
при наличие на ускорена СУЕ, относителна или абсо-
лютна лимфопения, хиперфибриногенемия, хипоси-
деремия, 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 харак-
теристики като:

налични В-симптоми се означават с В, без симптоми 
с А;

с Х – при обемна туморна маса (Bulky тип) – медиас-
тинален диаметър равен или по-голям от една трета от 
гръдния диаметър или наличие на лимфен конгломе-
рат по-голям от 10 см;

с Е – при засягане на единична екстранодална област 
по съседство или разположена проксимално от из-
вестна 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 годи-
ни на миналия век лъчелечението е главен терапевти-
чен метод, вкл. и при деца, но в последните десетиле-
тия превес има комбинираната химиотерапия с мак-
сималното ограничаване на лъчелечението, предвид 
сериозните далечни усложнения от нея. Съвременни-
те подходи се базират основно на риск-адаптирана или 
съобразена с терапевтичния отговор комбинирана хи-
миотерапия.
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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 хими-
отерапия 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 –   1,5 mg/m2 i.v., Ден 1, 8 и 15;
Etoposide –   125 mg/m2/d  i.v., Ден 1 – 5;
Prednisolone –   60 mg/m2/d  p.o., Ден 1 – 15;
Epirubicin –   40 mg/m2 i.v., Ден 1, 15.
COPDAC:
Сyclophosphamide –  500 mg/m2 i.v., Ден 1 + 8 с протекция на Mesna;
Vincristine –    1.5 mg/m2 i.v., Ден 1 + 8 (максимална доза 2 mg);
Dacarbazine –   250 mg/m2/d i.v., Ден 1 – 3;
Prednisone –   40 mg/m2 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 –   25 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14;
Bleomycin –    5-10 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14 
Vinblastine –   6 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14 
Dacarbazine –   375 mg/m2 i.v., Ден 1 и 14 

IEP:

Ifosfamide –   20000 mg/m2/d i.v., Ден 1 5 (уропротекция с Mesna);
Prednisone/Prednisolon –  100 mg/m2 p.o. в 3 дози. Ден 1-5;
Etoposide –   125 mg/m2/d i.v., Ден 1-5.

При налични показания за автоложна ТХСК, най-често прилагани подготвителни (кондициониращи) режими са:

BEAM:

Carmustine –   300 mg/m2 i.v., Ден (-6).
Еtoposide –   200 mg/m2/2d i.v., Ден от (-5) до (-2);
Cytarabine –   200 mg/m2/2d I.v., Ден от (-5) до (-2);
Melphalan –   140 mg/m2 i.v., Ден (-1).

LACE:

Lomustine –   200 mg/m2 i.v., Ден (-7);
Еtoposide –   1000 mg/m2 I.v., Ден (-7);
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Cytarabine –   2000 mg/m2/2 d I.v., Ден (-6) и (-5);
Cyclophosphamide –  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 анти-
тяло-– 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 по-
лето; 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 огра-
ничено 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. Съвре-
менните 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 fi eld → Involved fi eld → Involved node

1978 г. 1990 г. 1995-2015 г.

Тотално облъчване на 
всички лимфни вериги (Total 

node IR).

Облъчване тип Mантел 
(Mantel fi eld RT).

Облъчване на засегнатите 
полета (Involved fi eld 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 Засегнати лимфни възли в червено;
o Облъчване на всички лимфни вериги (b);
o Involved fi elds (c);
o 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 диаг-
ностика преди химиотерапията. Предвижда се грани-
ците за ISRT да са по-големи, за да се преодолеят неси-
гурностите 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 мишенни-
те обеми, които включват, както следва: 

ТО преди химиотерапията: видимите увеличени 
лимфни възли преди химиотерапията;

ТО след химиотерапията: персистиращи уголемени 
лимфни възли.

КМО: обхваща предполагаемото разпространение на 
болестта, базирано на опита на клинициста и съобра-
зено със засегнатите лимфни възли преди химиотера-
пията. В КМО се съобразява качеството и точността 
на изображенията, начина на разпространение на за-
боляването, риска от субклинично засягане и близки-
те 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 използва-
не на лъчелечението като единствен метод на лечение, 
КМО трябва да бъде по-голям, поради подозирано 
субклинично разпространение на заболяване без при-
ложено противотуморно лекарствено лечение.

ВМО (ITV): отчита движението на мишенните обеми, 
дефинирано в доклада на ICRU 62 като CTV с осигури-
телна зона, компенсираща движението на вътрешните 

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 значи-
телни.

ПМО (PTV): отчита несигурностите при позициони-
рането и имобилизацията на пациента, което варира в 
различните институции.

Предписват се лечебни дози в границите от 15 Gy до 25 
Gy, които много рядко надхвърлят 25 Gy.

НЕХОЧКИНОВИ ЛИМФОМИ (НХЛ)

Обхващат близо 7% от злокачествените заболявания 
при деца и младежи до 20-годишна възраст. Съотно-
шението 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 въз-
раст честотата им нараства. Субтиповете се определят 
от клетъчния произход на лимфома – В- или Т-пре-
курсорни 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/лев-
кемия (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 сход-
но агресивно клинично поведение.

• 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 локали-
зиран 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 остана-
лите са с прекурсорен В-клетъчен фенотип. Хромо
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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. Преобла-
даващият имунофенотип е на зрял Т-лимфоцит и спо-
ред класификацията на СЗО е „Периферен Т-клетъчен 
лимфом“. Клетките са позитивни за СD30 и повече от 
90% имат реаранжиране на ALK гена. Съответно, ан-
ти-АLK имунохистохимичното оцветяване е с диагно-
стична 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 иму-
нен дефицит при деца

Честота на лимфопролиферативната болест е прибли-
зително 100 пъти по-голяма при имунокомпрометира-
ни 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. „посттранс-
плантационни лимфопролиферативни заболявания“ 
(ПЛЗ).

• Редки НХЛ при деца

Незрели В-клетъчни лимфоми като малкоклетъчен 
лимфом, МALT лимфом, и фоликуларен лимфом ряд-
ко 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 флоуцитометри-
чен анализ на клетъчните популации е задължителен 
стандарт. Цитологичен анализ е необходим при неяс-
ни 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, фелино-
за, туберкулоза, невробластом, рабдомиосарком, сар-
коидоза, 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 Схема на лечение

Бъркитов и дифузен В-едроклетъчен 
лимфом

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 – 60 mg/m² p.o., ден 1-28, след което се редуцира;
Vincristine – 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;
Th ioguanine – 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 миело-
аблатовна 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, бис-
пецифични anti-CD19/CD3 – Blinatumomab) и други, 
все още в ход на клинични изпитвания.

Лъчелечение

Лъчелечение се прилага при засягане на централ-
ната нервна система от лимфобластен лимфом, при 
рецидиви или някои спешни състояния от туморна 
компресия. Първоначално ангажиране на ЦНС се на-
блюдава рядко. Лечението се извършва според BFM 
(Berlin-Frankfurt-Münster) Study Group K3 на NHL 
BMF 95 протокол, според който се провежда крани-
ално 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 внедрява-
нето на съвременни образни и 3D техники за плани-
ране. Тенденциите са в замяна на големите полеви тех-
ники с по-малки полета, основани единствено върху 
засегнатите лимфни възли при откриване на заболя-
ването (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 консолидира-
що лечение. При резистентност към химиотерапия, 
лъчелечението се прилага в областта на резидуалните 
места с по-високи дози и размер на полетата. Лъчеле-
чение може да бъде приложено като предшестващо 
или последващо в хода на спасителна високодозова 
програма, включително и костномозъчна трансплан-
тация при локално резидуално или рефрактерно забо-
ляване.

Като първичен метод на избор лъчелечението може да 
бъде приложено при: локализиран индолентен лим
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фом; локализиран агресивен лимфом с противопока-
зания за химиотерапия поради коморбидност; резис-
тентен на ХТ локализиран лимфом.

Мишенни обеми

1. ГТО (GTV) включва засегнатите лимфни възли, като 
при прилагане на ISRT се очертават засегнатите лимф-
ните възли преди ХТ.

2. КМО (CTV) включва близките по съседство лимфни 
възли, дори да са с нормална големина. Всяко предхи-
миотерапевтично (или предхирургично) GTV се 
включва в КМО. При прилагане на ISRT като консоли-
дация се очертава ГТО преди лекарственото лечение.

3. ВМО (ITV – internal target volume) се определя спо-
ред ICRU report 62 като към КМО се добавя осигури-
телна линия поради несигурности в големината, фор-
мата и позицията на КМО в пациента. При респира-
торни движения в гърдите и горния абдомен се доба-
вят 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 позицио-
нирането и имобилизацията на болния.

Лъчелечебни дози

Индулентен лимфом (Indolent Lymphoma)

Фоликуларен лимфом. В 1/3 от случаите са в ранен ста-
дий и се прилага IFRT като самостоятелно, дефини-
тивно 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 (Low-
grade) лимфом. Прилага се палиативно облъчване с 
доза от 4 Gy в две фракции.

Екстранодален маргиналнозонов едроклетъчен 
В-клетъчен лимфом 

(Extranodal Marginal Zone Large B-cell Lymphoma 
-MALT)

Характерен е с екстранодално засягане на стомаха, 
слюнчените жлези, Валдаеровия пръстен, щитовидна-
та 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 целиач-
ни 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 таргетни-
те лимфни възли.

Дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом

В ранен стадий се прилага лъчелечение след химиоте-
рапия – IFRT с дози 30-40 Gy.

В авансирал стадий при голямо или резидуално забо-
ляване са противоречиви становищата за прилагане 
на лъчелечение.

Мантел клетъчен лимфом (Mantle Cell Lymphoma)

Често се манифестира в IV стадий и лъчелечение се 
прилага рядко. В ранни стадии I-II или заболяване с 
голям обем, комбинирано с химиотерапия, лъчелече-
нието се прилага с дози в границите на 15 Gy-30 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 тумори-
те 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 ле-
чение (ХТ). С развитието на съвременното лъчелече-
ние и въвеждането на сложни техники за облъчване, 
като модулирано по интензитет лъчелечение (МИЛЛ) 
и ЛЛ с протони, се предоставя възможност за реализи-
ране на високи лъчеви дози в туморния обем при зна-
чителна редукция на ранната и късна лъчева токсич-
ност в близко разположените здрави тъкани и органи.

Тумори на ЦНС

Най-често мозъчните тумори в детска възраст, при 
около 60% от случаите, са разположени инфратенто-
риално. Разпределението по хистологичните видове е 
различно от това при възрастните. При децата преоб-
ладават добре диференцираните глиоми, ембрионал-
ните тумори (инфратенториални медулобластоми и 
супратенториални ПНЕТ) и епендималните тумори. 
Малигнените астроцитоми и глиобластома мултифор-
ме се срещат много по-рядко.

Клиничните прояви са в зависимост от локализацията 
на тумора и включват симптоми на повишено вътре-
черепно налягане като главоболие и повръщане, кои-
то 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, замъгле-
но виждане в резултат на едем на папилата), гърчове 
(особено фокални), ментални, поведенчески и ен-
до кринни нарушения. При малките деца като първи 
симптом най-често се установява нарастване на оби-
колката 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 тумо-
ри) се препоръчва МРТ на гръбначен мозък и лумбал-
на 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 за-
висимост от възрастта при поставяне на диагнозата, 
от стадия (M0 – без лептоменингеални и ликворни 
метастази, М1 – ликворни метастази, М2/3 – лептоме-
нингеални метастази по главния и гръбначния мозък, 
образно доказани от МРТ), от наличието на остатъ-
чен тумор след операция (под или над 1,5 см3), от хис-
тологичния вариант (най-благоприятен е дезмоплас-
тично-нодуларният вариант особено при малки деца, 
класическият вариант и дезмопластичният вариант 
при големи деца с интермедиерна прогноза, с най-не-
благоприятна прогноза се определя анапластичният и 
едроклетъчният вариант), молекулярногенетичната 
група (важно е отграничаването на WNT групата, коя-
то 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 лока-
лизирано заболяване М0 се провежда следоперативна 
ХТ 3 курса, последвана от контролен МРТ. При пълна 
ремисия ХТ продължава още 2 курса. При голям ту-
морен остатък се препоръчва реоперация по възмож-
ност. 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 про-
вежда 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 заболява-
не М0 стандартно подлежат на следоперативно лъче-
лечение 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 послед-
ваща поддържаща ХТ до 8 курса.

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 зави-
симост от толеранса на здравите тъкани и органи, се 
препоръчва свръхдозиране във видимите формации. 
Дозата в цялата ЗЧЯ се допълва до 54-56 Gy. Лечение-
то продължава с 4 курса химиотерапия. Реоперация 
се налага само по витални индикации, свързани с по-
вишено вътречерепно налягане или компресия на мо-
зъчния 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 ле-
чение. Химиотерапията преди лъчелечението може да 
се комбинира с интравентрикуларно приложение на 
метотрексат. Един SKK цикъл включва общо 4 курса 
със следните цитостатици: винкристин/циклофосфа-
мид (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 интен-
зивна 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 химиоте-
рапия (тиотепа + циклофосфамид 1 курс, вепезид + 
карбоплатина 2 курса). Лекарственото лечение може 
да се комбинира с интравентрикуларен метотрексат. 
При рецидив или прогресия на заболяването, наблю-
давани 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).

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

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

Th iotepa –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 дез-
мопластично нодуларен вариант и максимално ради-
кална 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), вепе-
зид/карбоплатина (4 курса). Може да се комбинира с 
интравентрикуларен метотрексат.

При ПНЕТ и пинеалобластом при деца над 3-год. въз-
раст поведението е същото както при медулобластом. 
При по-малки деца се провежда химиотерапия и при 
липса на прогресия се последва от тандемна високодо-
зова миелоаблативна терапия. Химиотерапията, която 
предшества миелоаблативните терапии, е различна от 
тази при медулобластом (провеждат се 3-4 курса с ве-
пезид/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 пре-
поръчва 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
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ла), последвана от гореспоменатото локално лъчелече-
ние.

При деца с резидуален тумор се провежда кратка по-
стоперативна химиотерапия (2 модифицирани SKK 
цикъла без метотрексат съдържащите курсове – общо 
4 курса), последвана от опит за реоперация и локал-
но лъчелечение при негативен МРТ на гръбначния 
стълб и негативно изследване на ликвора. При болни 
с ликворни метастази (положителен МРТ или поло-
жителен 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 опе-
рация не се препоръчва провеждане на адювантно ле-
чение. 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 припов-
дигнато настроение), метастатична болест, при дока-
зано нарастване на размера на резидуалния тумор или 
при наличие на симптоматика. Резидуален тумор, без 
съпътстваща симптоматика и без тенденция за рас-
теж, не е индикация за адювантна терапия. Химиоте-
рапията от първа линия при пациенти с иноперабил-
ни, добре диференцирани глиални тумори, включва 
винкристин и карбоплатина и се предпочита пред лъ-
челечение 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, прокар-
базин, ломустин, винкриситин) или ежеседмично при-
ложение на винбластин и иринотекан с бевацизумаб. 
Лъчелечение се препоръчва при прогресия на заболя-
ването след предшестваща химиотерапия. Субепенди-
малният гигантоклетъчен астроцитом е особена кате-
гория добре диференциран глиом и се среща най-вече 
при пациенти с туберозна склероза. Лечението е хи-
рургично, но при иноперабилност или прогресия, се 
прилага медикаментозно лечение е с mTor инхибито-
ри, например еверолимус.

Малигнените астроцитоми и глиобластома мултифор-
ме са рядкост в детска възраст. Терапевтичното пове-
дение 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 хисто-
логично потвърждение. Терапевтичните възможности 
се ограничават до локална лъчетерапия, без възмож-
ност 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 препо-
ръчително приложението на 4 курса ХТ по схема PEI 
с последващо рестадиращо образно изследване. При 
локализирано заболяване (М0) се провежда лъчеле-
чение 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 об-
лъчва КСО с дози както при медулобластома. Същест-
вува възможност за интензифициране на терапията 
при AFP > 1000 ng/ml или възраст под 6 г., или недобро 
повлияване от стандартната терапия с два курса висо-
кодозов 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, пре-
димно при деца под 5-год. възраст. Към тях се включ-
ват 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. Хими-
отерапията, 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 па-
пилом без метастази, адювантна терапия не се препо-
ръчва. 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 ту-
мор в детската възраст. Характеризира се със своето 
хетерогенно протичане и склонност към спонтанна 
ремисия при нискорисковите случаи до агресивно 
протичане с неблагоприятен изход, въпреки интен-
зивното мултимодално лечение при високорискови-
те групи болни. В над 50% от случаите заболяването 
се установява по повод на далечни метастази, като 
най-честите локализации са костен мозък, кости и че-
рен дроб.

Обикновено произхожда от надбъбречните жлези 
или от симпатикусовите ганглии. Клиничните про-
яви 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 осал-
гии 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, паранеоп-
ластични 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 свръхсекре-
ция на катехоламини, а също и на притискане на ре-
налните съдове.

Клиничното стадиране изисква функционално образ-
но 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 категори-
зира в един от следните стадии: L1 – локализирано ре-
зектабилно заболяване, L2 – локализирано заболяване 
с фактори, ограничаващи възможността за радикална 
резекция (ангажиране на големи съдове), М – метаста-
тично заболяване, Мs (special) – деца под 12 месеца с 
метастатично заболяване (черен дроб, кожа или кост-
номозъчно ангажиране), които имат много добра про-
гноза, в голямата част от случаите дори без лечение.

Освен стадиране при невробластома е необходимо оп-
ределяне на рисковата група – с нисък, междинен или 

висок риск. Рисковото стратифициране се извърш-
ва 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 па-
циентите под 18-мес. възраст в L2 стадий, както и па-
циенти 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. въз-
раст, пациенти в М стадий под 18-мес. възраст с три-
плоидия. Необходимо условие е да липсва амплифи-
кация 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 па-
циенти 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 хро-
мозома.

Освен стадиране и рисково стратифициране, с оглед 
адекватно проследяване при всички пациенти с нев-
робластом, е необходимо изследване на следните ту-
морни маркери: NSE, феритин, LDH, хомованилова и 
ванилбадемова киселина в урина.

Поведението при ниско- и междинно рисков невро-
бластом включва наблюдение, операция, химиотера-
пия, лъчетерапия при селектирани случаи. Възмож-
ността за проследяване или започване на лечение само 
при прогресия на заболяването е валидна при всички 
локализирани случаи при пациенти под 18-мес. въз-
раст и без амплификация на N MYC гена, както и без 
сегментни хромозомни аномалии. На наблюдение мо-
гат да останат и пациентите в Ms стадий без неблаго-
приятни 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 не-
достатъчно добър ефект от тази терапия се прибавя и 
системна терапия по схема (2-4 курса) с винкристин, 
доксорубицин и циклофосфамид (CADO). Неоадю-
вантната терапия по описаните режими, последвана 
от операция на първичния тумор, е достатъчна като 
терапевтична стратегия при тези случаи.
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Вепезид/Карбоплатина(CE):

Carboplatin – 200 mg/ m² i.v., 1 h, d 1-3;

Etoposide – 150 mg/m² i.v., 1 h, d 1-3.

В и н к рис т и н / Докс о р у б и ц и н / Ц и к ло ф о с ф а -
мид(CADO):

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, кате-
горизирани като междинен риск, освен неоадювантна 
терапия и операция към терапията се включва лъчеле-
чение за областта на първичния тумор, с последваща 
поддържаща терапия от 6 курса цисретиноева кисели-
на. Подобна е терапевтичната стратегия при пациенти 
в L1 стадий с амплификация на N MYC гена.

Лечебната схема при високорисковите случаи на нев-
робластом включва следните етапи: индукция, консо-
лидация и поддържащо лечение.

Индукцията представлява интензивен химиотерапев-
тичен режим с цел постигане на пълна или парциал-
на ремисия. Такъв може да бъде Rapid COJEC режима 
(общо 8 курса през 10 дни със следните цитосатици: 
вепезид, карбоплатина, винкристин, цисплатина, ци-
клофосфамид. Не съдържа антрациклини). Като ал-
тернатива може да се използва модифициран N 7 ре-
жим (5 курса алтернация на винкристин, докорубицин 
с високи дози циклофосфамид и вепезид с цисплати-
на), 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 то-
потекан, винкристин и доксорубицин (TVD) или то-
потекан, вепезид и циклофосфамид. След приключва-
не 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.

Курсове 3 и 7:

Etoposide – 175 mg/m² i.v., 4 h, d 1-2;

Cyclophosphamide – 1050 mg/ m² i.v., 4 h, d 1-2;

Vincristine – 1,5 mg/m² i.v., bolus d 1;

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:

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 химиотера-
пия 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 пър-
вичния 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 еле-
мент от поддържащото лечение при високорискови 
болни, е опция и при рефрактерни или рецидивирали 
случаи, самостоятелно или в комбинация с химиоте-
рапия (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 из-
исква допълнително лечение при болните след ради-
кална 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 резек-
ционни линии и туморен остатък се прилага агресив-
но комплексно лечение. При рN+ следоперативното 
ЛЛ за областта на туморното ложе и регионалните 
лимфни възли цели повишаване на общата преживя-
емост и свободния от заболяване период. Мишенните 
обеми включват: GTVp за областта на персистираща-
та туморна формация, СТVр, представляващ GTVp с 
регионалните лимфни възли (например при абдоми-
нална 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 остатъч-
на 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 проуч-
ване ANBLO532 прилага автоложна костномозъчна 
трансплантация (АКМТ), последвана от консоли-
диращо 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 нерадикална-
та оперативна интервенция, този комбиниран подход 
постига 5-год. ЛТК при 80% от болните. В 4S стадий, 
при хепатомегалия или чернодробно метастазиране, 

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 заболява-
не, облъчването на метастазите се провежда едновре-
менно с първичното огнище. Прилагат се палиативни 
дневни дози 4-8 Gy или стандартни 1.8 Gy до обща ле-
чебна доза 21.6-30.6 Gy, с много добър ефект при кост-
ни метастази.

Нефробластом (Тумор на Вилмс)

Туморът на Wilms (нефробластом) е най-честата дет-
ска неоплазма на урогениталната система, вторият по 
честота ембрионален тумор след невробластома, със-
тавлява 6-7% от всички неоплазми в детска възраст. 
Първичният му произход е бъбречен, засяга почти ед-
накво често както левия, така и десния бъбрек. Двус-
транната 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 Denis-
Drash, Beckwith-Wiedemann. Протича безсимптомно, 
децата са във видимо добро общо състояние и тумо-
рът се открива случайно, най-често от родителите. 
Хистологичната диагноза определя нефробластомите 
като тумори с благоприятна хистология в 87% от слу-
чаите (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 въ-
зли, без заангажиране на перитонеалната повърх-
ност, радикално отстраним.

ІІІ клиничен стадий – тумор над 10 см, с големи раз-
мери, инвазиращ далечни лимфни възли, перитоне-
ална повърхност, с нарушена капсула, прирастващ 
към жизненоважни структури, частично отстра-
ним.

ІV клиничен стадий – тумор с налични далечни ме-
тастази (бели дробове, черен дроб и др.).

V клиничен стадий – тумори и в двата бъбрека – 
двустранен нефробластом.

Клиничната картина обикновено е с оскъдна симп-
томатика, поради което туморът се открива най-чес-
то случайно. Хематурия, коремни болки и клинични 
прояви на хипертония са редки. Метастазира по хема
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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 (небла-
гоприятен саркоматозен вариант) и ЦНС (неблаго-
приятен 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 кистоз-
ни маси. Венозната урография се прилага рядко, като 
понастоящем КТ с контраст има по-голяма информа-
тивна стойност. КТ и МРТ разширяват диагностич-
ната 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 по-
вишени стойности на ЛДХ.

Лечението е комплексно.

Предоперативна химиотерапия се провежда при па-
циенти 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 хи-
миотерапия продължава по същата схема от 28 ден.

Оперативното лечение включва нефректомия на за-
сегнатия от туморния процес бъбрек, лимфаденекто-
мия на метастатично анагажираните лимфни възли, 

оперативно отстраняване на достъпни белодробни 
и чернодробни метастази. При двустранен нефроб-
ластом подходът е индивидуален – нефректомия на 
изцяло обхванатия бъбрек и частична резекция с от-
страняване на тумора от по-малко засегнатия бъбрек 
или двустранна частична резекция на двата бъбрека. 
При цялостно обхващане на двата бъбрека, без далеч-
ни 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 макси-
мално намаляване на риска от рецидив, като първият 
ден се брои за нулев. При остатъчно заболяване, ме-
тастатични хилусни или парааортални лимфни въ-
зли 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 бъб-
река), 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 ту-
морна руптура, дифузно интраперитонеално разпрос-
транение, макроскопски видим остатъчен тумор или 
позитивна цитология при наличие на асцит. Прокси-
малната граница на обема се определя от диафрагмал-
ните куполи, дисталната от долната граница на фора-
мен обтуратория при двустранно изключване на гла-
вичките на бедрените кости. Лечебната доза е до ООД 
10.8 Gy при ДОД 1.5 Gy с последователно свръхдози-
ране 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 ме-
тастазите дозата се допълва до 19,5 Gy или се предпри-
ема 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 по-
следните три декади се отчита в 85% дефинитивна дълготрай на преживяемост.

Сарком на Юинг (Ewing sarcoma)

Класическият сарком на Юинг е най-честият предста-
вител от групата злокачествени тумори, включваща и 
по-редките тумор на Аскин и периферния невроек-
тодермален 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 ди-
афизите на дългите кости. В около 30 % се установя-
ват първични метастази, най-често в белите дробове. 
Юинг саркомът се характеризира с типични трансло-
кации на гените между 22 и 11 хромозома. Най-значи-
мите прогностични фактори са туморният обем, нали-
чието на метастази и ефектът от проведеното лечение. 
От значение са също първичната локализация на ту-
мора (по-лоша прогноза за централна локализация), 
серумната ЛДХ и наличието на допълнителни цитоге-
нетични промени. Хистологично се състои от малки 
полигонални клетки с кръгли, дребни ядра, бледа ци-
топлазма, 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 (остеоген-
ният сарком произхожда от метафизата). Засягат се 
предимно таз, фемур, тибия, фибула, ребра, скапула, 
прешлени и хумерус. За разлика от остеогенния сар-
ком, плоските кости се засягат при 1/3 до 1/2 от случа-
ите. Клиничните симптоми са болка в областта на ту-
мора, оток, зачервяване и нарушена функция. Метас-
тазите в белите дробове са рентгенологично достъпни 

при 20% от случаите, като при 50% от болните се уста-
новяват начални белодробни микрометастази, доказа-
ни с КТ на бял дроб, 20% имат костни и/или костно-
мозъчни метастази и 10% – метастази по лимфен път. 
При напреднало заболяване се засяга ЦНС.

Лабораторните изследвания показват умерено ускоре-
на 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, об-
хващане на меките тъкани и патологични фрактури 
при 5% от болните. КТ и МРТ допълват диагностич-
ната информация.

Лечението е комплексно. Радикалната операция е ос-
новен терапевтичен подход, комбинирана с пре- и 
постоперативна химиотерапия. При невъзможност 
за радикална операция се прилага лъчетерапия. Орга-
носъхраняващите операции са предпочитания метод 
понастоящем, без това да компрометира приживяе-
мостта на болните. За локализирани форми се приемат 
такива с туморен обем под 200 ml² и за тях е харак-
терна относително по-добра прогноза. Юинг саркомът 
се приема за лъчечувствителен тумор, поради което 
лъчетерапията се използва в комбинация с химиоте-
рапия за постигане на по-добър локален контрол. 
Най-често прилаганите цитостатици са винкристин, 
ифосфамид, фарморубицин, актиномицин Д и вепе-
зид.

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 ме-
тастазите. 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.

Край но лоша остава и прогнозата при рецидивиралите болни. Използваната в тези случаи химиотерапия се бази-
ра на комбинация от високи дози алкилиращи агенти с топоизомеразни инхибитори /Etoposide, Topotecan/. Осо-
бено 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) консолидиращо 
облъчване се предприема след ХТ.

ГТО представлява видимия тумор, определен чрез об-
разни 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 замър-
сяване от него, включително метални протези, дре-
нажни 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 ком-
пенсира грешките в позиционирането и движението 
на вътрешните органи (варира в зависимост от мес-
тоположението 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. Сюрдо-
зажът (ПМО 2) представлява остатъчния туморен 
обем (ГТО 2) с осигурителна зона от КМО 2 (КМО 2 = 
ГТО 2 + 1 см). Всички първоначални аномалии в кост-
ния мозък на първичната кост трябва да бъдат доба-
вени 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 същест-
вено значение за идентифициране на степента на раз-
пространение на тумора при поставяне на диагнозата 
и след проведената индукционна химиотерапия. ПЕТ-
КТ може да бъде полезен при планирането на лъчеле-
чението. 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 микро-
скопски 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 сар-
ком на Юинг не се препоръчва. Провежда се с тера-
певтична цел при наличие на белодробни метастази. 
Стандартната доза при деца под 14 г. е 15 Gy (при днев-
на 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 локали-
зираните форми е около 75%. Прогнозата за пациенти 
с първични метастази е значително по-неблагоприят-
на и зависи от разположението и броя на метастази-
те. 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. Използва-
нето на по-интензивни високодозови химиотерапев-
тични подходи, на фона на приложението и на стволо-
ви клетки, засега не са довели до съществено подобря-
ване 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 прими-
тивните 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 про-
растване в зрителния нерв.

ІІІ стадий – тумор с интракраниални метастази.

ІV стадий – тумор с далечни метастази.

Най-чести клинични прояви са левкокория, страби-
зъм, влошено зрение, болки в окото, глаукома, „свете-
що 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 субрети-
нални тумори, а чрез КТ – локална дисеминация в ор-
бита или мозъчен паренхим.

Оперативното лечение включва енуклеация, а при об-
хващане и на меките тъкани на орбитата и екзантера-
ция. Криотерапия или фотокоагулация могат да спес-
тят 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. Пър-
ва 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 ту-
мори с диаметър < 16 мм и туморна инфилтрация до 
4-9 мм, които са с ограничено разпространение в стък-
ловидното тяло, намиращи се далеч от зрителния нерв 
или макулата, както и при рецидиви след ХТ или пали-
ативно ЛЛ. Използваните очни апликатори предста-
вляват 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 

се конюктивата от страната на лимба, за да се осигу-
ри 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 използ-
ва за облъчване, се проверява степента на покритие на 
тумора, след което се поставя радиоактивната плака. 
Тя се зашива към склерата, освобождава се конюкти-
вата и пациентът се оставя в болнична стая. След из-
тичане за времето за облъчване (средно 48 часа), което 
зависи от дебелината на тумора и активността на пла-
ката, 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-чес-
тите лъчево-индуцирани късни реакции са лъчева ка-
таракта (проявяваща се от 6 до 12 месеца след прове-
дената брахитерапия), лъчево-индуцирани васкулопа-
тии, 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 необра-
тима 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, тер-
мотерапия или перкутанно ЛЛ за спасяване на окото и 
неговото зрение. Тази лечебна стратегия с химиореду-
кция е стандартен подход при всички стадии на вътре-
очни 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 лъче-
во-индуцирани ефекти някои автори препоръчват 
по-ниски ООД от 24-36 Gy, но липсват проспективни 
проучвания.

Хепатобластом (Hepatoblastoma)

Хепатобластомът е ембрионален тумор. Представля-
ва 1% от всички неоплазми при децата. Произхожда 
предимно от десния чернодробен дял. Засяга най-чес-
то деца до 2-3-годишна възраст. Момчетата боледуват 
2 пъти повече от момичетата. Съчетава се с вродени 
аномалии като синдром на Beckwith-Wiedemann, хе-
михипертрофии и др. За разлика от хепатоцелулар-
ния карцином, наблюдаван при по-големи деца, не е 
доказана епидемиологична връзка с вирусен хепатит. 
Може да се развие като единичен възел в чернодроб-
ните дялове, но може да бъде и множествен. Метаста-
зира в бели дробове, лимфни възли и по-рядко в ЦНС. 
Наблюдават се следните хистологични варианти: 1. 
Фетален, добре диференциран; 2. Ембрионален, неди-
ференциран; 3. Анапластичен, алвеоларен. В зависи
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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 чернод-
робни сектора с наличие на извънчернодробна диси-
минация и неблагоприятна хистология). При момчета 
с високи нива на β-човешки хорионгонадотропин се 
наблюдава ранен пубертет. Често се установява тром-
боцитоза над 500  000 (дължаща се на високи тром-
бопоетинови нива), анемия при напреднали случаи, 
повишено серумно ЛДХ и ускорено СУЕ. Стойностите 
на ембрионалния α-фетопротеин и β-човешки хори-
онгонадотропин, като специфични туморни маркери, 
са повишени не само при наличен първичен чернодро-
бен 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 дробо-
ве, и при необходимост КТ, се доказват или отхвърлят 
белодробни метастази. Хистологичното изследване 
потвърждава окончателно диагнозата.

Оперативното лечение включва левостранна или дес-
ностранна лобектомия. При цялостно засягане на чер-
ния дроб, без далечни метастази, в съображение влиза 
чернодробна трансплантация. Ако се направи ради-
кална 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 зависи-
мост от клиничния стадий и нивата на α-фетопроте-
ина 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 при-
лагат 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 резектабил-
ност след прилагане на ЛЛ за областта на целия черен 
дроб с доза от 24 Gy, едновременно с медикаментоз-
но лечение с 5-Fluorouracil и Cisplatin. Прилаганата 
схема осигурява до 68 месеца липса на прогресия на 
болестта. При болни с белодробни метастази се пре-
поръчва 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 сар-
ком в детската възраст. Клиничните прояви на забо-
ляването се определят въз основа на първичната ло-
кализация. Най-честите първични локализации са 
параменингеална (назофаринкс, параназални синуси, 
средно ухо), орбита, генитоуринарна (тестиси, вагина, 
матка, пикочен мехур, простата), ретроперитонеал-
на, хепатобилиарна, крайници и шия. Благоприятни 
локализации са орбита, тестиси, вагина, матка, хепа-
тобилиарна и шийна област. Останалите се опреде-
лят като неблагоприятни. Основните хистологични 
субтипове са ембрионалният, ботроидният, вретено-
видноклетъчният и алвеоларният рабдомиосарком. 
Алвеоларният вариант заема около 30% от случаите и 
е неблагоприятен хистологичен вариант, докато оста-
налите 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 трансло-
кация, са с по-благоприятна прогноза. При около 20 
% от пациентите се установяват метастази при поста-
вяне на диагнозата, като най-честите метастатични 
локализации са белите дробове, но алвеоларният ва-
риант 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 ло-
кализация, което да обхваща и регионалните лимфни 
възли, както и КТ на гръден кош. При високорискови 
случаи (напр. алвеоларен вариант, данни за ангажи-
рани лимфни възли или далечни метастази) допъл-
нително 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 актино-
мицин за общо 22 седмици. Към тази група се отнасят локализираните ембрионални варианти под 5 см, радикал-
но 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 предопе-
ративна 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 ин-
тервенция, 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. Тера-
пията 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 (съдър-
жа 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 десет-
дневни 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.

Лъчелечениe

Лъчелечението е съществен компонент в мултимодал-
ното лечение на детския рабдомиосарком (РМС). Сле-
доперативно 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 седми-
ца след започване на ХТ. Предписаната доза зависи от 
туморната локализация, клиничния стадий и наличи-
ето 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 пред-
почитаната доза е 45 Gy в 25 фракции. При неопера-
билни болни се провежда дефинитивно лъчелечение с 
доза от 45-50.4 Gy. Лъчетерапевтичните обеми включ-
ват: туморния обем (GTV), който се определя от предо
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перативното разпространение на тумора, клиничния 
мишенен обем (CTV), представляващ GTV с осигури-
телна 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 принци-
пи 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 ре-
зецирано заболяване е уместна адювантна химиотера-
пия 4 курса с ифосфамид и доксорубицин. При паци-
енти 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 тера-
певтичен подход – малигненият рабдоиден тумор и 
дезмопластичният кръглоклетъчен тумор изискват 
мултимодален подход с агресивна химиотерапия, опе-
рация, облъчване и, при отговор към проведеното ле-
чение, се препоръчва високодозова химиотерапия с 
автоложна трансплантация на стволови клетки.

Инфантилният фибросарком е най-честият нерабдои-
ден 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 лече-
ние – най-често с винкристин или актиномицин.

Алвеоларният мекотъканен тумор и светлоклетъчни-
ят сарком са индолентни и напълно химиорезистент-
ни заболявания, при които има повишен риск за ме-
тастазиране и рецидивиране. Лечението е хирургично, 
включително и на метастатичните локализации. Смя-
та се, че при прогресия тези заболявания могат да от-
говорят на таргетна антиангиогенна терапия, напри-
мер със сунитиниб или пазопаниб.

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.

Инфламаторният миофибробластен тумор е тумор 
към групата на саркомите, характеризиращи се с обил-
но присъствие на възпалителен инфилтрат в състава 

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 ту-
мор на костта, характеризиращ се с продукция на ос-
теоид от злокачествени пролифериращи клетки. Сре-
ща се в около 4-5/1 000 000 детско население. Най-го-
ляма 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 йо-
низиращата радиация, като лъчелечението е отговор-
но за около 3% от случаите в по-късната възраст. Има 
доказана връзка между хередитерната форма на рети-
нобластома 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 съотно-
шението между малигнените стромални клетки и про-
дукцията на остеоид. Наличието на последния е осно-
вен отличителен белег от хондросаркома и фибросар-
кома. Разпространението по честота е както следва:

Конвенционален остеосарком със следните вари-
анти: остеобластен – около половината от всички 
остеосаркоми; хондробластен – около 25%; фибро-
бластен;

Дребноклетъчен остеосарком – лезиите са подобни 
на Юинг саркома, като отличието е продукцията на 
остеоид;

Телеангиектатичен остеосарком – тумори, изпълне-
ни с кръв и некротична тъкан; 

Мултифокален остеосарком – рядка форма с мно-
жествена локализация. 

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 установява-
не на далечни костни метастази. За сигурна диагноза е 
необходимо биопсично изследване.

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, кос-
тите, рядко дисеминира в лимфни възли и други ор-
гани. Началният туморен обем е също прогностичен 
фактор, като от особено значение е интрамедуларното 
разпространение. Фактори с по-лоша прогноза са 
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възраст до 10 години, мъжки пол, както и повишените 
стойности на АФ и ЛДХ. Дистално разположените ту-
мори (дълги кости) са с по-добра прогноза от централ-
но разположените (таз, гръбначен стълб).

Съвременната лечебната стратегия се базира на ком-
бинирана лекарствена терапия, включваща фармору-
бицин, високи дози метотрексат и други цитостатици, 
като цисплатин, ифосфамид и вепезид. Предоператив-
ната химиотерапия, освен че въздейства на основния 
тумор, повлиява и микрометастазите в белия дроб и 
подобрява възможностите за органосъхраняваща опе-
рация. Ефектът от нея може да бъде преценен като ос-
новен прогностичен критерий по процента на тумор-
на некроза след операцията.

Добрите резултати от приложението на системна пред- 
и постоперативна химиотерапия дават възможност, 
в повечето случаи, за органосъхраняващи операции 
(80-90%). Използването на съвременни метални про-
тези, като например изкуствена колянна става, рязко 
намаляват процента на инвалидизация.

Терапевтична стратегия

Началото на успехите в лечението на остеогенния сар-
ком е свързано с утвърждаването на мултидисципли-
нарния подход. Съвременната стратегия се базира на 
екип от детски онкохематолози и онкоортопеди, ра-
ботещи в тясна колаборация. През 70-те г. на миналия 
век започват системни проучвания и прилагане на по-
стоперативна химиотерапия с Doxorubicin и високо-
дозиран Methotrexate. Доказана е корелация между ле-
чебните резултати и постигнатата пикова метотрекса-
това концентрация над 1000 micromol/l. Съвременни-
те комбинирани схеми включват и други цитостатици 
като Cisplatin, Ifosfamide и Еtoposide. Една от най -раз-
пространените 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 некро-
за, която е в основата за разпределение на болните в 
различни рискови групи. При стандартен риск хими-
отерапията продължава с представените по-горе бло-
кове. 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.

Интензивната химиотерапия, заедно с усъвършен-
стваните оперативни техники, дават възможност за 
успешното лечение на тумори в областта на таза, чере-
па, гръбначния стълб и други зони, за които до скоро 
оперативната намеса се приемаше за предизвикател-
ство.

Около 80 % от пациентите с остеогенен сарком са без 
далечни метастази при поставяне на диагнозата. Ком-
бинираното съвременно лечение дава възможност за 
петгодишна преживяемост без рецидив при около 70-
75% от тях.

Проследяване, предизвикателства и нови лечебни под-
ходи

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 по-
следствие, 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 
стой ност. Лечението основно включва високодозова 
химиотерпия, която има незадоволителни резултати. 
Въпреки че в много случаи се постига забавяне на про-
цеса, при мнозинството пациенти лечението завършва 
летално. В тези случаи може да се приложи salvage те-
рапия 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 приложение-
то на инхибитор на тирозин киназа Sorafenib с извес-
тен 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 възрастни-
те. Например при случаите с дебелочревен карцином 
преобладават музинозните хистологични субтипове, 
които имат по-агресивно клинично протичане, откол-
кото аденокарциномите, които преобладават при въз-
растни. 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 регио-
нално ангажиране.

Най-честият карцином в детска възраст е назофарин-
геалният карцином. Характерна е етиологичната обу



789

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 възмож-
ността за постигане на дългосрочни пълни ремисии 
при голяма част от болните. Режимът, който е свързан 
с най-добри резултати, включва три курса химиотера-
пия 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 обик-
новено в локално авансирал стадий. Комбинирано-
то 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 осигури-
телна 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 въ-
зли. Планираният мишенен обем (PTV) съответства 
на CTV + 0.3-0.5 мм осигурителна зона. Предписана-
та 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 не-
метастатичните супраклавикуларни лимфни възли. За 
постигане на по-добър лечебен ефект се препоръчва 
провеждане на съчетано лъче-химиолечение с циспла-
тина. При пациенти, провели неоадювантна ХТ с 5FU 
и цисплатина, мишенните обеми се определят по пред-
лечебните образни методи. Предпочита се планиране-
то 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 локал-
ното разпространение на тумора.

Най-честите лъчеви усложнения, които се наблюдават, 
са ксеростомия, шийна фиброза, глухота и хипотире-
оидизъм. За минимизиране на честотата на ранните и 
късни лъчеви реакции е приложението на модулира-
ното по интензитет лъчелечение (IMRT) като техника 
за облъчване.

Герминативноклетъчни тумори

Представляват 2-3% от неоплазмите в детската въз-
раст. 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 

(7%), ретроперитонеално (4%) и на други места.

Хистологични варианти на злокачествените гермина-
тивноклетъчните тумори са:

герминоми – дисгерминоми (яйчник), семиноми 
(тестис), малигнени тератоми, незрял тератом, ембри-
онален карцином, Yolk sak тумор (ендодермален сину-
сов тумор, тумор на Teilum), хорионкарцином.

При тестикуларни тумори се наблюдава бързо небо-
лезнено увеличение на тестиса, понякога с хидроцеле. 
Овариалните тумори се демонстрират с болки и опип-
ваща се формация. Допълнителни симптоми са асцит, 
плеврален излив, ранен пубертет, но при момчетата 
обикновено подобни прояви липсват. Сакрококциге-
алните тератоми са най-често срещаните тумори при 
новородени и при 10% от болните претърпяват малиг-
нена трансформация. При останалите локализации 
протичането зависи от първичния произход и раз-
пространеността на заболяването. Метастазират чес-
то в бял дроб, черен дроб, регионални лимфни възли, 
ЦНС, кости и костен мозък (по-рядко). Рецидиви въз-
никват най-често в първите 2 години след поставяне 
на диагнозата.

Заболяването се доказва след хистологична верифика-
ция. Стойностите на ембрионалния α-фетопротеин и 
β-човешки хорионгонадотропин са повишени не само 
при диагностициране на тумора, но и при поява на ре-
цидиви 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 лока-
лизация. 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 кост-
ни метастази.

Лечението основно е оперативно – ранна корекция на 
крипторхизма и отстраняване на сакрококцигеалния 
тератом. Радикалната хирургична интервенция е оп-
ределяща за по-добрата прогноза. Лъчелечение не се 
прилага при радикално екстирпирани тумори, но е 
метод на избор при мозъчните герминоми. Химиоте-
рапията се добавя към лечебната схема в зависимост 
от клиничния стадий и нивата на туморните маркери, 
като най-често използваните цитостатици са блеоми-
цин, вепезид и цисплатина.

Лечение на герминативноклетъчни тумори

Мултимодалната стратегия се определя от хистоло-
гичния вариант, първичната локализация, клиничния 
стадий  и нивото на туморните маркери (AFP, B-HCG).

При незрели тератоми и тестикуларни тумори в I кли-
ничен стадий  се провежда единствено оперативно ле-
чение. При тестикуларни и овариални тумори в I и II 
клиничен стадий  се осъществява операция и постопе-
ративна 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 ре-
жими като: Carboplatina, Ifosfamide и Etoposid или Paclitaxel, Ifosfamide и Carboplatina. Химиочувствителните па-
циенти могат да бъдат подходящи за миелоаблативна химиотерапия (Th iotepa, 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 сакрококци-
геални 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 облас-
тта 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 серумно-
то 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 пред-
почита локална лъчетерапия за областта на туморната формация до ООД 54 Gy. За намаление на дозите в съсед-
ните 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 химиоте-
рапевтични 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 по-
сочат следните примери: ларотректиниб е перорален 
NTRK киназен инхибитор с активност при тумори с 
установена фузия на някой от NTRK гените, незави-
симо от хистологичния вариант. Най-честите тумори, 
при които се установяват споменатите фузии, са ин-
фантилен фибросарком и мезобластен нефром. С от-

носително висока честота се наблюдава и при малиг-
нените 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, включи-
телно онкохематологични.

Мутации в ALK гена се установяват при около 14% от 
случаите на високорисков невробластом, което е пред-
поставка 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 
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честота при широк спектър от малигнени мозъчни не-
оплазми, основно глиални. При пилоцитния астроци-
том честотата е около 5 %, но тези пациенти са с по-ло-
ша прогноза и проведените проучвания демонстрират 
полза от приложението на BRAF инхибитори, особено 
при рецидивирали и резистентни случаи. Други тумо-
ри със сравнително висока честота на BRAF V 600 му-
тация са плеоморфния ксантоастроцитом, папилар-
ния краниофарингиом, астробластом, ганглиоглиом, 
дизембриопластичен невроепителиален тумор.

SHH инхибиторите са одобрени за приложение при 
базалноклетъчен карцином, който е заболяване, ме-
диирано от активация на SHH сигналния път. Около 
25% от медулобластомите принадлежат към SHH мо-
лекулярна 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 при-
мер за успех от приложението на мултидисциплинарен 
подход, съобразно утвърдени протоколи за лечение 
със съществен ръст в преживяемостта през послед-
ните 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 високотехноло-
гично ЛЛ с максимално редуциране на дозата в кри-
тичните органи (33).

При невробластом, стандартен и междинен риск, оч-
акваната дългосрочна преживяемост надхвърля 90%. 
При високорисковия невробластом, с въвеждането на 
имунотерапията, се съобщава за 2-годишна преживяе-
мост от над 60%, което е с безпрецедентно висок успех 
в лечението на това заболяване.

При медулобластома със стандартен риск дългосроч-
на преживяемост е постижима в над 80 % от случаите. 
При високорисковия вариант на същото заболяване се 
съобщават резултати до 70 % дългосрочна преживяе-
мост.

При локализираните форми на сарком на Юинг и осте-
осарком 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 ви-
сокия, под 30 % – при метастатична болест.

С най-добра прогноза сред педиатричните солидни ту-
мори имат туморът на Вилмс, герминативноклетъчни-
те тумори, добре диференцираните глиоми с над 90% 
шанс за пълно излекуване.

В заключение, успехът от терапията на детските солид-
ни тумори е най-висок, когато лечението се провежда 
стандартизирано по утвърдени протоколи. Съществу-
ват регионални различия в използваните протоколи, 
но застъпени еднакви общи принципи, съобразени с 
локалните възможности на съответните държави. В 

изложението е описано лечението на солидните тумо-
ри в детската възраст съобразно използваните в Бъл-
гария 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 and 
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 Th e 
Treatment of Newly Diagnosed Ewings Sarcoma Family of 
Tumors EURO EWING 2012 version 5.0.

EURAMOS 1 Protocol for Osteosarcoma.

EpSSG RMS 2005 Protocol for non metastatic 
rhabdomyosarcoma.

Synovial Sarcoma in Children and Adolescents: Th e EpSSG 
2005 Trial.

EpSSG Protocol for Extracranial Rhabdoid Tumor.
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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 основ-
ните си функции са силно нарушени.

Тези заболявания попадат в първата десятка на онко-
логичнитe регистри, в т.ч. и у нас. При 1500 новодиаг-
ностицирани случаи годишно в Р. България, те съста-
вляват 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 възрас-
тта, като средната възраст при диагнозата е около 64 
год.

Развитието на злокачествено хематологично заболява-
не през последните години се свързва с възникване на 
соматични мутации в хемопоетичните клетки (което 
нараства с възрастта – средно 1.3 ± 0.2 в една хемопое-
тична стволова клетка за 10 г.), които могат да доведат 
до непропорционално нарастване на клон от хемопое-
тични 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 развитие-
то и прогресията на злокачествените хематологични 
заболявания стои последователното настъпване на 

мутации – основополагащи, които водят до възник-
ване на клон от съответния клетъчен вид; втори удар, 
отговорен за отключване на клинично изявено злока-
чествено заболяване; допълнителни мутации, които 
водят до прогресия към клинично по-агресивно забо-
ляване.

Новите проучвания и разбиране на процесите ще поз-
волят разработването на превантивни стратегии, кои-
то да проправят бъдещето на ефективна превенция 
чрез мониториране и оценка на рисковите фактори 
преди да е настъпила необходимост от ефективна те-
рапия.

ОСТРИ ЛЕВКЕМИИ

Определение. Острите левкемии представляват кло-
нални нарушения на хемопоетичните прогениторни 
клетки, при които са налице отклонения в клетъчната 
диференциация и пролиферация, в резултат на кои-
то 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 осно-
ва на клетъчния си произход като миелоидни (ОМЛ), 
лимфоидни (ОЛЛ) левкемии или остри левкемии с 
неизяснен произход – недиференцирани (при отсъст-
вие на линейно-специфични антигени) или остри лев-
кемии със смесен фенотип (когато са налице обособе-
ни бластни популации, принадлежащи към различни 
клетъчни линии или проявяващи едновременна екс-
пресия на антигени, специфични за различни клетъч-
ни линии).

Класификация. Съвременната класификация на ост-
рите левкемии се основава на морфологични, иму-
нофенотипни, генетични, молекулярни и клинични 
критерии. Обособяват се няколко основни катего-
рии и субкатегории: 1) Остра миелоидна левкемия 
(ОМЛ) и свързани прекурсорни неоплазии: 1.1. ОМЛ 
с рекурентни генетични нарушения [t(8; 21)/RUNX1-
RUNX1T1; inv (16)/t(16; 16)/CBFB-MYH11; PML-
RARA ; 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. Миело-
идни неоплазии, свързани с предходна терапия; 1.4. 
Остра миелоидна левкемия, неопределена по друг на-
чин; 1.5. Миелоиден сарком; 1.6. Миелоидни пролифе-
рации, асоциирани със синдром на Down; 1.7. Бласт-
на неоплазия от плазмацитоидни дендритни клетки; 
1.8. Oстри левкемии с неопределена линейна принад-
лежност; 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; хиперди-
плоидия; хипoдиплоидия; t(5;14)/IL3-IGH; t(1;19)/
TCF3-PBX1; BCR-ABL1-подобна; iAMP21); 2.3. T-лим-
фобластна левкемия/лимфом; 2.4. Прекурсорна лим-
фобластна левкемия от ранни Т-клетъчни прекурсори 
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(условен подтип); 2.5. NK-лимфобластна левкемия/
лимфом (условен подтип).

Епидемиология, етиология и патогенеза. Заболевае-
мостта 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 експо-
ненциално се покачва след 40-год. възраст, докато 60% 
от случаите с ОЛЛ се наблюдават при деца, а последва-
щият 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 вред-
ни физически или химични въздействия от околната 
среда, предшестващ прием на медикаменти или лече-
ние с йонизиращи лъчения, но в по-голямата част от 
случаите причината за възникване на заболяването 
остава неизвестна.

Oстрите левкемии представляват клонални заболява-
ния в резултат на малигнена трансформация на ран-
ни 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 де-
лят 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 екстрамедулар-
но засягане (в слезка, черен дроб, лимфни възли, цен-
трална нервна система, други тъкани и органи). Про-
изводството на нормални кръвни клетки значително 
намалява, което води до различна степен на анемия, 
тромбоцитопения и неутропения.

Клинична картина. Клиничната картина на забо-
ляването се изявява бързо, с давност не повече от 3 
месеца, и често е критична. Костномозъчната недос-
татъчност е в основата на водещите клинични изяви: 
анемия (слабост, отпадналост, лесна уморяемост, пал-
питации); инфекции поради намален брой левкоцити 
(особено белодробни, в устната кухина, перианални, 
кожни); хеморагична диатеза поради намаления брой 
тромбоцити (пурпура, менорагия, епистаксис, кър-
вене от венците, ректума, очни дъна), а дисемини-
раното интравазално кръвосъсирване (Disseminated 
intravascular coagulation, DIC) с кървене е водещо при 
острата промиелоцитна левкемия. Повишеният кле-
тъчен катаболизъм обуславя проявите на фебрилитет, 
втрисане и изпотяване. Инфилтрацията на екстра-
медуларни тъкани и органи може да доведе до хепа-
то/спленомегалия, при ОЛЛ – до лимфаденомегалия, 
орхидомегалия, засягане на ЦНС и менингите, а при 
ОМЛ – на кожа и венци (особено при ОМЛ с моноцит-
на компонента). В случаите с екстремно висока левко-
цитоза могат да се установят и признаци на левкостаза 
– хипоксия, обърканост, кръвоизливи в очните дъна, 
дифузно засенчване на белодробните полета при об-
разно изследване.

Диагноза. Диагнозата се дефинира на базата на ин-
тегрирана оценка на данните от клинични, морфоло-
гични, 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 не-
обходима за дефиниране на линията на диференциа-
ция, 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. Пре-
поръчителни 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, асо-
циирани с матурация и диференциация, и критерии за 
оценка на линейна принадлежност с оглед дефиниране 
на левкемии със смесен фенотип.

Конвенционалната цитогенетика, молекулярноци-
тогенетичните (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 доказва-
не на генетични нарушения, асоциирани с прогнозата.

Стратификацията на рисковите групи при ОМЛ до го-
ляма степен се основава на генетичните аберации съ-
гласно критериите на European Leukemia Net (2017). Ба-
лансираните транслокации t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1-
RUNX1T1, 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 ри-
скова група се дефинира от: t(6;9)(p23;q34.1)/DEK-
NUP214; 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 мута-
ция в NPM1 и високо алелно съотношение на FLT3-
ITD/FLT3 ≥ 0.5 се характеризират с междинен риск.

Генетични нарушения се установяват в до 85% от па-
циентите 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 матура-
ция 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 кла-
сифицирането на вторичните левкемии. По клинич-
на преценка началният диагностичен панел може да 
включва допълнителни образни изследвания (рентге-
нография, 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.

Оценка на риска. Стратификацията на риска позво-
лява на клиничния екип да определи най-подходящия 
режим на първоначално лечение, както и да направи 
преценка за необходимостта от алогенната трансплан-
тация на хемопоетични стволови клетки (алогенна 
ТХСК). Рисковата група, в която попада конкретният 
пациент, се определя на базата на доказали независи-
мата 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 преживя-
емостта. Това подчертава необходимостта от оценка 
на прогностичните фактори за определяне на начал-
ното 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.

Редица фактори, свързани с пациента, могат да опре-
делят по-неблагоприятни резултати. Особено значе-
ние има по-високата възраст и свързаните с нея общо 
здравословно състояние, специфични коморбидно-
сти, свързани с възрастта генетични аномалии, пре-
дходни заболявания.

Факторите, свързани с левкемичния процес, придо-
биват водеща роля. Освен класическите неблагопри-
ятни показатели като левкоцитен брой > 30х109/L при 
B-ОЛЛ и > 100х109/L при T-ОЛЛ; екстрамедуларното 
засягане, цитогенетичните и молекурярни наруше-
ния 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 ва-
жен независим прогностичен показател за изхода на 
заболяването. Исторически терапевтичният отговор 
е оценяван морфологично. Лошият отговор към кор-
тикостериодната 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 време-
то, че се асоциират с неблагоприятен клиничен ход и 
кратка преживяемост. В допълнение, през последните 
години стандартната практика включи оценката на из-

меримата резидуална болест (MRD), като се използват 
техники като флоуцитометрия и молекулярни, бази-
рани на PCR подходи. Установяването на резидуална 
болест на по-ниски нива (1 на 10-4-10-5) направи въз-
можно идентифициране на случаи, при които е необ-
ходима интензификация на терапията, независимо от 
стандартните очаквания на базата на класическите по-
казатели. В заключение, интегрираната оценка на из-
ходните и посттерапевтичните показатели предоставя 
солидна база за информирано моделиране на терапия-
та за постигане на оптимални резултати.

Лечение на остри левкемии. Целта на лечението на 
острите левкемии е радикално унищожаване на ма-
лигнения клон и възстановяване на нормалната хе-
мопоеза чрез използване на полихимиотерапевтични 
схеми в няколко фази. Преди започване на подходя-
щото лечение се преценява дали пациентът подлежи 
на интензивна терапия и дали са налице предиктивни 
биомаркери за приложение на конкретни таргетни ме-
дикаменти.

Остри лимфобластни левкемии. Съвременното лече-
ние на пациенти с ОЛЛ, които подлежат на интен-
зивно 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, ан-
трациклин, 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, сво-
бодна от левкемия, но е свързана с по-тежки усложне-
ния 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 ки-
наза (imatinib, nilotinib, dasatinib, ponatinib). Целта на 
индукцията е постигане на пълна ремисия.

В зависимост от резултатите от контрола на терапев-
тичния отговор след индукцията, в т.ч. с изследване на 
MRD, се прилага лечение, насочено към допълнително 
елиминиране на остатъчния туморен обем и намаля-
ване риска от развитие на резистентни към терапията 
левкемични клетки и рецидив. При MRD(+)- поло-
жителен резултат пациентът получава допълнителна 
полихимиотерапия с цел негативиране на остатъчната 
болест преди пристъпване към последващите етапи на 
лечението. При MRD(-)-отрицателен резултат пациен-
тите, подходящи за алогенна ТХСК, преминават към 
трансплантационен режим при наличие на фамилен/
нефамилен донор или продължават по избрания про-
токол на лечение до намирането на донор. Пациенти-
те, които са неподходящи за трансплантация, продъл-
жават към интензификация/консолидация и поддър-
жащо лечение. Консолидацията варира в различните 
протоколи, но като цяло се състои от алтерниращи 
курсове от използваните в индукцията цитостатици 
и други цитотоксични медикаменти, като обикнове-
но включва интензификация с комбинация от високи 
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дози methotrеxate, cytarabine, etoposide, антрациклини. 
Поддържащо лечение за всички пациенти, при които е 
постигнато ниско ниво на MRD и за които не се пред-
вижда стволовоклетъчна трансплантация, включва 
ежедневно перорално прилагане на 6-mercaptopurine 
(6-МР) и седмично на methotrеxate, съобразно с об-
щата 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 възмож-
ност 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/рециди-
вирала ОЛЛ.

Още в индукционната фаза на лечението стартира 
ЦНС профилактика и продължава в консолидацион-
ната 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 ре-
цидив.

При високорискови възрастни пациенти под 65-го-
дишна възраст в първа ремисия, за които има съвмес-
тим донор, се пристъпва към алогенна ТХСК, което 
дава значимо по-добри резултати по отношение на 
преживяемостта, свободна от левкемия, спрямо ле-
чението с конвенционална химитерапия. Като висок 
риск се приемат случаите с Ph(+) ОЛЛ, висок левко-
цитен брой, ЦНС заболяване, хиподиплоидия, ранна 
Т-прекурсорна ОЛЛ или Ph-подобна. Ролята на ало-
генната ТХСК при пациенти със стандартен риск не 
е еднозначно доказана. Мониторирането на нивата на 
MRD е надежден подход за вземане на индивидуални 
решения.

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 необхо-
димост или палиативно приложение на кортикосте-
роиди. 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 пре-
живяемостта, свободна от заболяване – едва 10-25%.

Независимо, че в 85–90% от случаите се постига ре-
мисия след индукционна терапия, част от пациентите 
остават рефрактерни, а в допълнение, и по-голямата 
част от тези, които постигнат пълна ремисия, неиз-
бежно рецидивират, ако не са трансплантирани. Спа-
сителната терапия при пациенти с рецидивираща/
рефрактерна (R/R) ОЛЛ включва прилагането на те-
рапевтични протоколи, различни от тези, използвани 
при новодиагностицирана ОЛЛ. Това означава по-ин-
тензивна цитотоксична химиотерапия, сlofarabine-съ-
държащи режими (сlofarabine, сyclophosphamide, 
еtoposide), сytarabine-съдържащи режими (високи 
дози сytarabine, idarubicin, methotrexate i.t.), fl udarabine- 
съдържащи режими (Ida-FLAG, FLAM), nelarabine са-

мостоятелно или в комбинация (nelarabine, etoposide, 
cyclophosphamide при Т-ОЛЛ), приложение на нови 
моноклонални антитела. Биспецифичното антитя-
ло 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 рецидиви-
рали след получаване на поне 2 предходни линии на 
лечение, в т.ч. рецидив след алогенна ТХСК. Koнюги-
раното анти-CD22 антитяло inotuzumab ozogamicin 
също се свързва с по-голяма вероятност от постигане 
на пълна ремисия (73.8%), спрямо стандартната хими-
отерапия (30.9%) при R/R пациенти и може да се из-
ползва като мост към трансплантация.

Остри миелоидни левкемии. Лечението на пациенти 
с ОМЛ зависи от типа на левкемията (промиелоцитна 
или непромиелоцитна), приложимостта на интензив-
ни режими, рисковата група, наличието на определени 
фенотипни характеристики или цитогенетични нару-
шения, за които има достъпни таргетни медикаменти. 
Лечението най-общо включва индукционна фаза и 
консолидация.

Терапевтичното поведение при пациенти с ОМЛ (не-
промиелоцитна), които подлежат на интензивна те-
рапия, 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 пациен-
тите ≥ 60-годишна възраст. При пациенти в групата с 
висок риск към протокола може да се добави сladribine 
или да се приложат протоколи, включващи комбина-
ция на fl udarabine 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 по-
вечето проучвания не доказват подобрена обща пре-
живяемост (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-годиш-
на 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 ре-
цидиви, общата (OS) и свободната от събития прежи-
вяемост (EFS).

При пациенти с FLT3 мутирала ОМЛ към терапев-
тичния протокол „7+3“ се добавя FLT3 инхибитор 
midostaurin, който при постигане на пълна ремисия 
може да продължи след индукцията и консолидаци-
ята 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 капсули-
рана нанолипозомална комбинация на cytarabine и 
daunorubicin в 5:1 моларно съотношение, което осигу-
рява синергичен ефект и дава предимство при използ-
ването на медикамента като първа линия при вторич-
ните и свързани с предходна терапия ОМЛ. При ви-
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соко ниво на резидуална болест се прилагат допълни-
телни реиндукционни режими, включващи сytarabine 
(1.5-3 g/m2 на 12 часа за 6 дни) самостоятелно или в 
комбинация с антрациклин ± midostaurin или в ком-
бинация с fl udarabine 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 антраци-
клини + gemtuzumab ozagamicin. Пациентите с межди-
нен и висок риск преминават направо към осъществя-
ване на алогенна ТХСК при наличие на родствен или 
съвместим неродствен донор.

Терапевтичните опции при пациенти с новодиагности-
цирана или рецидивирала ОМЛ (непромиелоцитна), 
които не подлежат на интензивна терапия, включват 
аzacitidine или decitabine до прогресия на заболяване-
то, 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 жела-
ят терапия.

Пациентите с остра промиелоцитна левкемия под-
лежат на индукционна и интензивна консолидираща 
терапия с “all trans” ретиноева киселина (ATRA) и 
idarubicine. По време на лечението се налага овладя-
ване на клинично изявена коагулопатия чрез тромбо-
цитна 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 диференци-
ране, което налага повишено внимание за наличие на 
фебрилитет, левкоцитоза > 10х109/l, затруднено диша-
не, хипоксемия, изливи. Още при първите признаци 
или симптоми на дихателна недостатъчност следва да 
се приложи dexamethasone и евентуално да се прекъс-
не лечението с ATRA до преодоляване на хипоксията. 
Не се препоръчва използването на растежни фактори.

ОМЛ е основната индикация за алогенна трансплан-
тация 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 конкрет-
ния пациент. Трансплантацията следва да се осъщест-
ви при първа възможност след постигане на ремисия 
при пациенти с висок цитогенетичен риск и се смята 
за единствената възможност за постигане на излекува-
не при първично резистентни пациенти, докато в гру-
пата с благоприятна цитогенетика няма неоспорими 
доказателства за необходимостта от незабавна транс-
плантация след постигане на ремисия. Регулярното 
мониториране на MRD може да бъде надеждна база за 
вземане на клинични решения.

През последните години възможностите за по-широ-
кото използване на неродствени и частично несъв-
местими донори, кордални стволови клетки и при-

лагането на немиелоаблативни режими и кондицио-
ниращи 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 целотелес-
но облъчване (total body irradiation, TBI), които дават 
сходни резултати. При по-възрастни пациенти или 
при наличие на сериозна коморбидност се прила-
гат режими с редуцирана интензивност. За вземане 
на аргументирано решение при избора се използва 
комбинацията от две системи за оценка – “HCT-CI” 
(Hematopoietic cell transplantation-specifi c 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-огра-
ничено приложение, главно при пациенти с нисък и 
среден риск и може да се обсъжда при негативна MRD.

Оценка на терапевтичния отговор. Пълната хема-
тологична ремисия се определя чрез светлинноми-
кроскопско 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 хематологич-
но 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 ди-
агнозата при използване на високочувствителни ме-
тоди – имунофенотипизация на левкемично асоции-
рани фенотипи или количествен RT-Q-PCR в костен 
мозък (чувствителност ≥10-4), се определя като пълна 
молекулярна ремисия/отрицателна MRD (минимал-
на/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 дефи-
нира 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 лъчеле-
чението (ЛЛ) при остри левкемии е до голяма степен 
да допълни системната терапия по отношение на цен-
тралната нервна система, особено при ОЛЛ.
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Профилактично облъчване на ЦНС. Понастоящем 
Международната лимфомна група по онкологична ра-
диология (International Lymphoma Radiation Oncology 
Group) счита, че ЛЛ има ограничено място за профи-
лактика на ЦНС ангажиране само при отделни високо-
рискови пациенти. Прилаганата съвременна системна 
и интратекална терапия е достатъчно ефективна и не 
е необходимо добавяне на токсичните последствия от 
облъчването. Профилактичното целомозъчно облъч-
ване (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 про-
филактично 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 левко-
цитоза > 100.109/l. Няколко изследвания са насочени 
към постигане на намалена токсичност чрез намаля-
ване 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 за-
боляването 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 целоте-
лесно 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 лев-
кемично засягане на ЦНС към момента на диагнозата 
или установено в хода на заболяването или при реци-
див, особено когато прилаганата медикаментозна те-
рапия 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 оскъд-
ни, но общото схващане е, че облъчването на CSI дава 
по-добри терапевтични резултати. Най-често прила-
ганите 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 мо-
зъчните обвивки и пространствата, изпълнени с цере-
броспинална 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 систем-
но 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. Ва-
жен 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 евен-
туално припокриване или пропуск. При възможност 
за ежедневна верификация, позицията по гръб е рав-
ностойна. Тя се предпочита и при деца, при които е не-
обходима анестезия. Използването на протони поста-
вя специфични изисквания при планирането, свърза-
ни с физическите характеристики на лъчението.

Специално внимание заслужават високорисковите па-
циенти, които подлежат на алогенна ТХСК, тъй като це-
лотелесното облъчване (TBI) обикновено е част от кон-
дициониращия режим. Една от функциите на TBI е спе-
цифично да повлияе засягането на ЦНС от левкемич-
ния 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 ос-
къдни, но проучвания показват постигане на съпоста-
вима 5-годишна преживяемост при алогенно транс-
плантирани пациенти с история за ЦНС левкемия, по-
лучили 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 око-
ло 2% от пациентите с ОЛЛ е възможно левкемично 
ангажиране на тестисите още към момента на диа-
гнозата, което след микроскопски изследвания тази 
честота може да достигне 5-15%. Със съвременните 
полихимиотерапевтични режими обаче ЛЛ губи свое-
то 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 тести-
куларен рецидив обаче ЛЛ се прилага в комбинация 
с химиотерапия в стандартни дози от 24-26 Gy за 2.5-
3.5 седмици. Лечението следва да е двустранно, неза-
висимо 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 как-
то унищожаване на злокачествените клетки в костния 
мозък, лимфните възли и кръвта, така и предотвратя-
ване на отхвърлянето на транспланта чрез постигане 
на значителна имуносупресия. В сравнение с хими-
отерапията, TBI има известни предимства – ефектът 
на облъчването върху левкемичните клетки не зави-
си от кръвоснабдяването, може да достигне до труд-
нодостъпни 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, мета-
болизма или екскрецията.

Oбщата доза и режимът на фракциониране зависят 
от типа на прилагания кондициониращ режим преди 
ТХСК. Миелоаблативните кондициониращи режи-
ми, 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 фракции-
те. Трансплантациите с миелоаблативни режими са 
свързани със сериозна токсичност и висока честота на 
смъртност, свързана с лечението и достигаща до 20-
30%. В тази връзка се търсят подходи за намаляване 
на риска от усложнения от кондиционирането, в т.ч. 
фракциониране и хиперфракциониране, както и екра-
ниране на критични органи. Екранирането на белите 
дробове, с цел постигане на средна белодробна доза от 
8-10 Gy, позволява намаляване на честотата на постра-
диационните пневмонити.

Прилагането на немиелоаблативни режими и конди-
циониране с редуциран интензитет (RIC – reduced-
intensity 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 фрак-
ция при RIC или ≤ 2 Gy при немиелоаблативните ре-
жими. Освен по-ниска токсичност и по-добра поноси-
мост, тези режими постигат по-висока степен на иму-
носупресия, което е търсен ефект в някои клинични 
ситуации.

ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ

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-Щер-
нбергови (HRS), разположени всред обилна хетеро-
генна среда от зрели ненеопластични инфламаторни и 
други съпътстващи клетки.

Терминология и класификация. Заболяването има 
два основни типа, дефинирани на базата на имуно-
фенотипната характеристика на едроклетъчната не-
опластична популация и фоновия клетъчен състав: 
нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно преоб-
ладаване (Nodular lymphocyte predominance Hodgkin 
lymphoma, NLPHL) и класически ходжкинов лимфом 
(cHL). Класическият ходжкинов лимфом предста-
влява 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-

черпване. Субтиповете се различават по относителния 
дял на малигнените клетки, характеристиката на реак-
тивната клетъчна компонента, както и по някои кли-
нични особености, рискови фактори и връзка с вируса 
на Еpstein-Bar.

Епидемиология, етиология и патогенеза. Ходжкино-
вият лимфом представлява ≤1% от злокачествените 
тумори, регистрирани всяка година. Заболеваемостта 
e по-висока в развитите страни – 2.1-3 на 100 000 спря-
мо 0.6 на 100 000 в по-изостаналите. За България забо-
леваемостта 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. въз-
раст. По-често боледуват мъже. За периода 2005-2007 
г. до 2015-2017 г. заболеваемостта показва нарастване с 
около 20% и за двата пола.

Точната етиология на ходжкиновия лимфом не е из-
вестна. В етиологично отношение се обсъжда връзка 
между болестта и инфекциозен агент, автоимунни за-
болявания и имуносупресия. Има данни и за фамилно 
предразположение. Сероепидемиологични проучва-
ния предполагат известна етиологична връзка с виру-
са 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, ви-
русът не се установява в неопластичните клетки на 
всички пациенти, високият титър на анти-EBV анти-
тела 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 близ-
наци и кръвни роднини може да се обясни с генетична 
предиспозиция, както и с ролята на едни и същи фак-
тори на околната среда.

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 функцио-
нални дефекти в регулаторните елементи. Един от 
възможните механизми е инактивиране на транскри-
пционната машина, което се подкрепя от липсата на Ig 
транскрипционни фактори в HRS-клетките при cHL.

Еквивалентите на малигнената популация (LH-клет-
ките) при NLPHL също са клонални В-клетки, при 
които обаче ясно се демонстрира наличието на про-
дължаващи 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 обик-
новено представляват само малка част от туморния 
обем – средно около 1% (0,1% до 10 %). По-голямата 
част от инфилтрата се състои от обилие от хетероген-
на смес от бенигнени по своята същност възпалител-
ни клетки, като лимфоцити, макрофаги, еозинофили, 
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неутрофили, плазмоцити, мастоцити. Реактивните 
възпалителни клетки се привличат от клетъчни сигна-
ли от HRS-клетките, а от своя страна възпалителните 
клетки подпомагат оцеляването и пролиферацията на 
HRS-клетките, като допълнително индуцират изразе-
ни в различна степен промени в стромата (напр. акти-
виране на фибробласти, отлагане на колаген).

Основен механизъм в развитието на заболяването е 
енергията на иначе значителния брой имунни клетки 
поради наличието на имуносупресивни фактори, ид-
ващи от HRS-клетките, както и от някои от възпали-
телните клетки, особено инфилтриращите макрофа-
ги, 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 про-
мени в 9p24.1 хромозомния локус и завишената JAK2 
сигнализация. Високата експресия на PD-L1 или PD-
L2 на клетъчната повърхност предпазва HRS-клетките 
от Т-клетъчно медиирано елиминиране.

Клинична картина и диагноза. Най-често заболява-
нето се изявява с установяването на увеличени, безбо-
лезнени повърхностни лимфни възли, които в 60-70% 
са шийни, но също се засягат аксиларни или ингвинал-
ни 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. Хе-
патомегалията е много по-рядка (до 5%). Абдоминал-
ната лимфаденомегалия е необичайна без ангажиране 
на слезката. Засягането на медиастиналните лимфни 
възли дава характерна симптоматика, свързана с ту-
морния обем, като напр. бронхиална компресия или 
синдром на горна празна вена, засягане на белодроб-
ния паренхим, перикарда или плеврата по съседство, 
плеврални и перикардни изливи. Екстранодалното за-
боляване е необичайно, но възможно (в т.ч. костен мо-
зък в 1-4%, кости, далечно засягане на бял дроб и др.). 
При 25-33% от пациентите са налице конституционал-
ни 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, пра-
вят пациентите податливи на инфекции (туберкулоза, 
протозойни, гъбични, вирусни).

Диагнозата изисква задължително хистологично и 

имунохистохимично изследване на ексцизионна би-
опсия на засегнат лимфен възел. Тънкоиглената аспи-
рационна биопсия не се препоръчва. В отделни слу-
чаи 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 лапа-
ротомия, 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 ха-
рактеризира 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 ди-
агнозата са насочени към установяване на „В-симпто-
ми“ (насочена анамнеза), оценка на общото състояние, 
риска и степента на разпространеност на заболяване-
то. Включват клиничен преглед с насочено изследва-
не на периферните лимфни области, в т.ч. Waldeyer’s 
пръстен, палпация на черния дроб и слезката. Би-
опсията на костен мозък дава обективна информация 
за хемопоезата и степента на евентуално лимфомно 
ангажиране. Показателите на чернодробната и бъб-
речна функция са съществен елемент при определяне 
на терапевтичната тактика. Нивата на LDH и β2-ми-
кроглобулин са пропорционални на туморния обем. 
Разширените вирусологични изследвания включват 
минимум HIV, Anti-HCV, HBV. Образните методи са 
задължителен компонент от първоначалното изслед-
ване – 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, криокон-
сервация на яйцеклетки, сперматозоиди или репроду-
ктивни тъкани.

Стадиране и оценка на риска. Точното стадиране на за-
боляването 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 диаме-
тър, равен или по-голям от една трета 
от гръдния диаметър, или наличие на 
лимфен конгломерат по-голям от 10 см

Не е приложим

Напреднал

III Лимфни възли от двете страни на диаф-
рагмата

или

лимфни възли от едната страна на диаф-
рагмата и засягане на слезката

Не е приложим

IV Допълнително засягане на несъседни 
екстранодални локализации, които се от-
белязват 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 минимали-
зиране 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 интензифи-
циране 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 благопри-
ятно 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 fi eld” (IFRT) в доза 20-30 Gy. При наличие на контраиндикации или невъз-
можност 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 кур-
сa 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 фак-
тори, 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 предизвикател-
ството 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 оста-
тъчни туморни маси > 1,5 cм след ABVD или >2,5 cм 
метаболитно активни туморни маси след ВЕАСОРР, 
установени чрез РЕТ/СТ. Метаанализите демонстри-
рат 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-еска-
лацията 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 постиг-
не 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 не-
гативиране 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 пъ-
лен или частичен отговор, TХСК не показва предим-
ство пред конвенционалната химиотерапия.

През последните години възникна нов подход за подо-
бряване на терапевтичните резултати при пациентите 
с неблагоприятен риск. Вместо интензифициране на 
химиотерапията, лечението премина към добавянето 
на нови агенти към стандартните схеми на химиотера-
пия. Новите агенти включват brentuximab vedotin (BV) 
и PD-1 блокиращи антитела. Прилагането на 6 курса 

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 прило-
жение 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 лечение-
то, като обикновено има неблагоприятен клиничен 
ход. Провеждането на втора линия химиотерапия ус-
пява да постигне много ниски нива на терапевтичен 
отговор и само при 5-10% – продължителна преживя-
емост. 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 пациен-
тите, независимо от високия дял на постигнат пълен 
отговор към първоначалното лечение. Рецидивите из-
искват хистологична верификация на заболяването, 
след което се провежда 2-ра линия спасителна хими-
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отерапия ± лъчелечение с цел редуциране на туморния 
обем или постигане на пълна ремисия, ако е възмож-
но. Използваните терапевтични схеми за 2-ра линия са 
същите, които се прилагат и при неходжкинови лим-
фоми: ICE (ifosfamid, MESNA, etoposide, carboplatin, 
fi lgrastim), 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 всич-
ки пациенти, подходящи за трансплантация, високо-
дозовата химитерапия с последваща ТХСК води до 
постигане на значимо по-устойчив отговор в сравне-
ние 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, неподхо-
дящи за трансплантация, лечението включва спася-
ващи режими. Броят на курсовете химиотерапия се 
определя според терапевтичния отговор.

При случаите на неуспех от автоложната ТХСК въз-
можностите за ефективна терапия са ограничени и 
прогнозата е изключително неблагоприятна – сред-
ното време до прогресия след 3-та линия на химиоте-
рапия 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 трансплан-
тация, който дава шанс за постигане на ремисия при 
34% от пациентите, средната продължителност на 
която е около 20-21 мес. Блокирането на междукле-
тъчните 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 показ-
ват 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, екперимен-
тални лечения – приложение на CAR-T, ADCT-301 (ко-
нюгат на анти-CD25 с токсин - pyrrolobenzodiazepine 
dimer).

Нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно пре-
обладаване. NLPHL се разглежда като лечимо злока-
чествено заболяване. Пациентите с благоприятен IA 
стадий на заболяването, без значими рискови факто-
ри, 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-напред-
нал стадий се лекуват с ABVD, често в комбинация с 
rituximab, тъй като злокачествените клетки експреси-
рат CD20. В ход са клинични проучвания за определя-
не на оптималната терапия за това заболяване.

Оценката на терапевтичния отговор ce oсъществя-
ва 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. Окон-
чателната 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 ту-
морни 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 ве-
рификация (ребиопсия).

Таблица 3. LUGANO критерии за терапевтични отговори при лимфоми

Локализация PET-CТ

(Метаболитен отговор)

СТ

(Радиологичен отговор)

П
ъл

ен
 о

тг
ов

ор

Лимфни възли и 
извънлимфоидни 
зони

Степен 1, 2 или 3 с или без рези-
дуална 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 напре-
чен 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 ангажи-
ране на костния мозък

Нормална морфология; при съмнение – от-
рицателна имунофенотипизация
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Ча
ст

ич
ен

 о
тг

ов
ор

Лимфни възли и 
извънлимфоидни 
зони

Степен 4 или 5 с намалено натруп-
ване на радиомаркера спрямо из-
ходен РЕТ/СТ. Липсват нови или 
прогресиращи лезии. При етапно 
рестадиране тези находки предпо-
лагат терапевтичен отговор.

Всичко от изброеното:

> 50 % намaление на сбора от произведениe-
то 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.

Когато вече не е видима – 0х0 мм

За възел > 5х5 мм, но по-малък от нормал-
ния, 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-ви-
соко спрямо натрупването в здрав 
костен мозък, но в по-ниска сте-
пен спрямо изходни стойности 
(дифузното натрупване, съвмести-
мо с реактивни промени от прило-
жената химиотерапия, е приемли-
во). Ако са налице персистиращи 
фокални промени в костния 
мозък при наличие на нодален от-
говор е необходима по-нататъшна 
оценка с биопсия или контролен 
PET/CT.

Не е приложимо

Бе
з о

тг
ов

ор
 и

ли
 ст

аб
ил

на
 б

ол
ес

т Таргетни възли 
/нодални маси, 
екстранодал-ни 
лезии

Степен 4 или 5 без значима промяна 
в натрупването на FDG спрямо из-
ходните стойности, междинно или в 
края на лечението. Без нови или про-
гресивни лезии.

< 50% редукция на сумата от произведенията 
на диаметрите на до 6 доминантни, изме-
рими възли и екстранодални зони; липсват 
критерии за прогресивна болест.

Неизмерими 
лезии

Не е приложимо Липсва увеличение, дефиниращо прогресия.

Органо-мега-
лия

Не е приложимо Липсва увеличение, дефиниращо прогресия.

Нови лезии Липсват Липсват

Костен мозък Без промяна спрямо началото Не е приложимо
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П
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Таргетни въ-
зли/нодал-ни 
маси

Екстрано-
дал-ни лезии

Степен 4 или 5 със съпътстващо 
увеличение на натрупването спря-
мо 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 пер-
пендикулярния диаметър);

всеки възел или лезия трябва да бъде абнор-
мална със съответно:

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 размери-
те 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 не-
яснота 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 кос-
тен мозък

Забележка: Петстепенна скала за PET/CT (5-PS): 

1. Липсва натрупване на радиомаркера над фоновото; 2. Натрупване < медиастинум; 3. Натрупване > медиас-
тинум, 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 диа-

метър).

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 пре-
поръчва 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-го-
дишна 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, осо-
бено при промени, суспектни за вторична миелоидна 
неоплазия (миелодиспластичен синдром, остра миело-
идна левкемия).

Лъчелечение при ходжкинов лимфом. Лъчелечение-
то (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 макси-
мален терапевтичен ефект при минимален риск от ус-
ложнения чрез оптимизиране на всички елементи на 
техниката на облъчване.

Съвременните протоколи за лечение могат да включват 
облъчване на: всички първоначално засегнати oт лим-
фома места, формации с голям обем (т.нар. “bulky”), 
бавно реагиращи към лечението зони на засягане или 
зони (обеми) с непълен отговор след проведената хи-
миотерапия. Радикални схеми на ЛЛ се прилагат след 
краткосрочна химиотерапия или при химиорефрак-
терно заболяване. Самостоятелно приложение на ЛЛ 
се допуска само при локализиран клиничен стадий I 
на NLPHL. При определени клинични ситуации лъче-
лечението може да се приложи и в палиативни схеми.

Исторически, лъчелечението на HL започва с аналога 
на т.нар. “extended–fi eld“ лъчелечение (EFRT) – надди-
афрагмално „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 прове-
дено с достатъчно информативни образни изследва-
ния. 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 анга-
жираните 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 пре-
цизиране на засегнатите области чрез информативни 
образни изследвания, като PET/CT или PET/MRI, де-
монстрират оптимални резултати с прилагането на 
“involved–node” (INRT), което включва само ангажи-
рани 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 ле-
чение само на първоначално ангажираните лимфни 
възли. След минимални модификации, основният ту-
морен 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 пла-
нирания 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

Нодуларен ходжкинов лимфом с лимфоцитно преобладаване

Самостоятелно приложение на ЛЛ 30 Gy 15 фракции 3 седмици

Класически ходжкинов лимфом

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 (реци-
див, рефрактерно заболяване)

30 Gy 10 фракции 2 седмици

20 Gy 5 фракции 1 седмица

7-8 Gy 1 фракция еднократно

НЕХОДЖКИНОВИ ЛИМФОМИ

Въведение. Определение. Лимфомите представляват 
клонални злокачествени заболявания, които произ-
хождат от различни по степен на зрялост и диферен-
циация В-, Т- или NK-клетки. В голямата си част по 
своите характеристики лимфомите преповтарят ста-
диите на развитие в нормалната лимфоцитна онто-
генеза, но съществуват и изключения, поради което 
класифицирането им не може да стане единствено на 
базата на нормалното съответстващия клетъчен тип.

Неходжкиновите лимфоми възникват в лимфните въ-
зли или в друга лимфоидна тъкан на тялото. Имат мно-
го 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 протича-
щи, които без подходящо лечение много бързо, в рам-
ките на няколко седмици след изявата на симптомите, 
биха завършили летално (в миналото определяни като 
лимфоми с висока степен на милигненост).
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Терминология и класификация. Лимфомите, които 
не носят характеристиките на ходжкиновия лимфом, 
обособяват голямата категория, известна като нехо-
джкинови лимфоми (НХЛ). В годините са съществува-
ли множество, в голямата си степен несъответстващи 
една на друга, класификационни системи, използва-
щи 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 съста-
ва на която влизат хематопатолози от различни стра-
ни по света, предлагат така наречената REAL (Revised 
European American Lymphoma) класификация, основа-
на на морфология, имунофенотип, генетични особе-
ности и специфична клинична картина. Възпроизво-
димостта, практическата приложимост и клиничното 
значение на класификацията REAL е валидирана в 
широкомащабно многоцентрово проучване. За по-го-
лямата част от заболяванията е установена възпроиз-
водимост в над 85-95% на диагнозата. Така предложе-
нието полага началото на общоприетата понастоящем 
в света класификация на СЗО (WHO Classifi cation of 
Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues), коя-
то претърпя 3 ревизии, последната от които e oт 2017 
год. Класификацията обособява няколко основни ка-
тегории лимфоидни неоплазии: прекурсорни В-кле-
тъчни и Т-клетъчни (които са разгледани в раздела 
остри левкемии); зрели В-клетъчни лимфоми (в т.ч. 
плазмоклетъчните неоплазии); зрели Т- и NK-клетъч-
ни неоплазии; лимфопролиферативни заболявания, 
асоциирани с имунодефицит; хистиоцитни и дендрит-
ноклетъчни неоплазии.

Епидемиология. Етиология. Патогенеза. Неходжки-
новите лимфоми заемат трайно място в челните мес-
та 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 лим-
фоми.

Лимфомите демонстрират траен ръст на заболевае-
мостта в глобален мащаб през последните десетилетия, 
която по данни на правителствената американска ста-
тистическа програма SEER (Surveillance, Epidemiology, 
and End Results) е нараснала с > 80% за периода 1975-
2008 год. Нарастването засяга еднакво двата пола, ос-
новно във възрастовите групи над 50-60-годишна въз-
раст, при относително стабилни нива в детска и млада 
възраст. Епидемиологията варира в отделните страни 
и е сложно зависима от редица популационни, гене-
тични, 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 възмож-
ностите 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, експо-
зиция към химически вещества, радиация, импланти, 
имунен дефицит, автоимунни заболявания. Особе-
на роля имат инфекциозните фактори, в т.ч. вируси, 
които директно засягат ДНК (HTLV-1; EBV; HHV8), 
инфекции, отслабващи имунитета (HIV) и предиз-
викващи 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 откло-
нения, които предизвикват селективно предимство на 
растежа на малигнения клон. Повтарящите се трансло-
кации, които настъпват на различните етапи на дифе-
ренциация на лимфоидните клетки, често са начална 
стъпка в злокачествената трансформация и водят до 
нарушения в сигналните пътища, туморно супресор-
ни гени или онкогени, които контролират клетъчната 
пролиферация, оцеляване и диференциация. Напр. 
t(8;14) при Burkitt лимфом засяга с-MYC гена, в резул-
тат на което настъпва засилена пролиферация и бързо 
нарастване на туморния обем; t(14;18) при фоликула-
рен 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 са-
мостоятелно да доведат до изявата на лимфома и са 
необходими вторични генетични промени за пъл-
ната злокачествена трансформация. В повечето слу-
чаи 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 сигнал-
ни 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 обща-
та популация, се свързват с около 2-37-кратно пови-
шен риск от лимфом. Най-често асоциираните В-кле-
тъчно-медиирани автоимунни заболявания включват 
ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, 
синдром на Sjögren, а Т-клетъчно-медиираните забо-
лявания, 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 възпале-
нието, ключова роля в лимфомагенезата има и тумор-
ната микросреда, която е динамична и интерактивна 
поддържаща мрежа от имунни клетки, стромални 
клетки (мезенхимни стромални клетки – MSC, асо-
циирани 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 пролифе-
рация, избягването от клетъчна смърт или от действи-
ето на супресори на растежа, както и към избягване на 
имунологичния контрол.

Нарушенията в Т-клетъчния имунитет представляват 
допълнителен механизъм в развитието на лимфомите. 
Наличие на абнормно активирани CD4+ Т-клетки мо-
гат да взаимодействат с трансформирала лимфоидна 
клетка, когато са в близък контакт, като по този начин 
благоприятстват растежа и оцеляването на малигне-
ния клон. От друга страна, в случай на дефект на ци-
тотоксичността на CD8+ Т-клетки, ефективното ели-
миниране на малигнените клетки е невъзможно, което 
подпомага кумулирането на туморния обем.

Клинична картина. Лимфомите се изявяват с ту-
морно засягане най-често на лимфните възли. В 75% 
от пациентите първоначалната изява на заболяване-
то е нодална, най-често цервикална и безболезнена. 
Възможно е засягане на черния дроб и слезката. При 
25% от пациентите заболяването може да има екстра-
нодална изява. Гастроинтестиналният тракт е една от 
най-честите локализации. Стомашният лимфом води 
до симптоматика, сходна с тази на стомашния карци-
ном, но с по-често срещани системни характеристики 
(фебрилитет, изпотяване). Патогенетично свързаният 
с Helicobacter pylori МАLТ лимфом на стомаха се по-
влиява благоприятно от антибиотична ерадикация, за 
разлика от едроклетъчните лимфоми на стомаха. За-
сягането на орофаринкса може да причини възпалено 
гърло, затруднено дишане. Лимфомите в чревния сег-
мент се проявяват с диария, повръщане, коремна бол-

ка и редукция на тегло. Характерно е кожното засягане 
от Т-клетъчните лимфоми. Други възможни локализа-
ции са кости, ЦНС, бели дробове и т.н.

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 цито-
пении са възможни клинични симптоми на анемия, 
кървене, инфекции. Дефектите в клетъчния имунитет, 
свързани със заболяването, правят пациентите подат-
ливи на инфекции. Степента на изява на клиничните 
симптоми варира в изключително широки граници.

Диагноза. Диагнозата изисква задължително морфо-
логично и имунофенотипно изследване на ексцизи-
онна 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 анга-
жиране и/или левкемизация, микроскопското и флоу-
цитометрично изследване са основни за диагнозата, а 
допълнителни генетични и молекулярни изследвания 
се прилагат за дефиниране на някои от нозологиите.

След поставянето на диагнозата е необходимо уста-
новяване на евентуални конституционални „В-симп-
томи“ (чрез насочена анамнеза), оценка на общото 
състояние, риска и степента на разпространеност на 
заболяването.

Провеждат се клинико-лабораторни изследвания за 
оценка на хемопоезата (ПКК, ДКК). Възможно е ус-
тановяване 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 хемопое-
зата, но понастоящем се приема, че може да не се про-
вежда при негативна РЕТ/СТ и липса на цитопении. 
Показателите на чернодробната и бъбречна функция 
са съществен елемент при определяне на терапевтич-
ната тактика. Нивата на LDH и β2-микроглобулин 
са пропорционални на туморния обем. Разширените 
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вирусологични изследвания включват минимум HIV, 
Anti-HCV, HBV, а в случаите на стомашен MALT лим-
фом е необходим тест за Helicobacter pylori. Изследва-
ния за плазмен вискозитет и патологични протеини 
(парапротеин) в серум и урина са показани при слу-
чаите с плазмоклетъчна характеристика на неоплази-
ята. Лумбална пункция се осъществява при пациенти 
с ангажиране на параназални синуси, тестиси, епиду-
рално пространство, HIV лимфоми, при ангажиране 
на > 2 екстранодални органа и в случаите, при които са 
налице рискови фактори за ЦНС ангажиране. По по-
казания може да се предприеме и плеврална пункция, 
коремна пункция, перикардиоцентеза, като получени-
ят материал се подлага на интегрирана морфологична 
и имунофенотипна оценка, което значително повиша-
ва диагностичната информативност на изследванията.

Образните методи са задължителен компонент от пър-
воначалното 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 гене-
рализация. В специфични ситуации място има MRI 
(напр. засягане на главен и гръбначен мозък).

При пациенти в младата възрастова група е необхо-
дима консултация със специалист по репродуктивна 
медицина, криоконсервация на яйцеклетки, спермато-
зоиди или репродуктивни тъкани.

Оценка на риска. В допълнение към дефинирането на 
прецизна нозологична категория, точното стадиране 
на заболяването и оценката на риска са критично ва-
жни за избора на подходящо лечение при пациентите 
с лимфоми. Подобно на HL, в случаите с нодална изя-
ва, 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 коя-
то се оценява дълбочината на ангажиране на мукоза-
та, субмукозата, мускулатурата и серозата, инвазията 
към съседни структури и засягане на регионални или 

отдалечени лимфни структури. При лимфоидните не-
оплазии с левкемична изява, най-честа от които е хро-
ничната лимфоцитна левкемия, се прилагат стадира-
щи системи като тези на Binet или K. Rai.

Оценката на риска, съобразно специфично разработе-
ни 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 модифицира-
ни няколко скоринг системи за оценка на риска. В пре-
rituximab ерата широко e използван Международният 
прогностичен индекс (International Prognostic Index, 
IPI), който категоризира пациентите в 4 рискови гру-
пи (нисък, нисък/междинен, междинен/висок и висок 
риск) в зависимост от наличието на следните прогно-
стични фактори: възраст > 60 години; ІІІ/ІV клиничен 
стадий; ≥ 2 екстранодални локализации; ECOG ≥ 2; 
повишено серумно ниво на LDH. Индексът е допъл-
нително модифициран в така наречения „възрастово 
адаптиран Международен прогностичен индекс“ (age-
adjusted IPI). Той е приложим за пациенти ≤ 60-го-
дишна възраст и състояние, което позволява прила-
гане 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 Междуна-
роден прогностичен индекс“ (Revised IPI), който обо-
собява 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 кост-
номозъчната 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-ед-
роклетъчен 
лимфом

Revised International Prognostic Index (R-IPI):

https://qxmd.com/calculate/calculator_64/diff use-large-b-cell-lymphoma-prognosis-r-ipi

Хронична лим-
фоцитна лев-
кемия

CLL-IPI (International Prognostic Index for Chronic Lymphocytic Leukemia):

https://www.mdcalc.com/international-prognostic-index-chronic-lymphocytic-leukemia-cll-ipi

Мантелно-кле-
тъчен лимфом

MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index):

https://www.mdcalc.com/mantle-cell-lymphoma-international-prognostic-index-mipi

Фоликуларен 
лимфом

FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) https://www.mdcalc.com/follicular-
lymphoma-international-prognostic-index-fl ipi

Groupe d’Etude des Lymphomes Folliculaire, GELF): https://www.mdcalc.com/groupe-detude-
des-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 сред-
ства, прилагани при неходжкинови лимфоми, включ-
ват най-общо моно- или комбинирана химиотерапия; 
имунотерапия чрез използване на моноклонални ан-
титела, насочени към малигнената популация или 
микросредата; Т-клетки с химерни антигенни рецеп-
тори (CAR-T); малки молекули, които инхибират спе-
цифични сигнални пътища; високодозови режими с 
трансплантация на хемопоетични стволови клетки; 
лъчелечение.

През 1995 г. Dan Longo предлага използването на ня-
кои термини като „индолентен“, „агресивен“ и „много 
агресивен лимфом“, които се отнасят до естествения 
клиничен ход на заболяването, независимо от отго-
вора му към терапията. Въпреки че тези категории не 
са включени в съвременната класификация на лим-
фоидните неоплазии, термините често се използват в 
ежедневната практика. Определението „индолентен 
лимфом“ се прилага за лимфоидни тумори – нодални, 
екстранодални или дисеминирани левкемични фор-
ми, които се отличават с преживяемост, измерима в 
години, независимо от прилагането на терапия. Па-
радоксално индолентните лимфоми са нелечими. „Аг-
ресивните лимфоми“ нарастват и се разпространяват 
бързо и без лечение преживяемостта се измерва в ме-
сеци, а при „много агресивните“ – само седмици до ня-
колко 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 заболява-
ния. Най-честите нозологични единици, отнесени към 
тази група, включват фоликуларен лимфом, маргинал-
нозонов лимфом, дребноклетъчен лимфоцитен лим-
фом и други с редки локализации. Повечето пациенти 
могат да очакват продължителност на живота, подоб-
на на тази на общата популация, съответстваща по 
пол и възраст, с изключение на тези, диагностицира-
ни в млада възраст и тези, които демонстрират резис-
тентност към първоначалното системно лечение, като 
бързо прогресират или трансформират в агресивни 
лимфоми. Въпреки високата си химиочувствителност, 
индолентните лимфоми обикновено се считат за неле-
чими. 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 лим-
фоми, при които лимфомът не причинява никакви 
симптоми или проблеми с други органи, а туморният 
обем е малък. Пациентите могат да имат добро качест-
во на живот и очакваната 5-годишна преживяемост е 
>80%, без да са изложени на токсичните ефекти на те-
рапията, но следва да бъдат редовно и активно наблю-
давани през 3-6 месеца. Лечението стартира при поява 
на клинично значима симптоматика или когато про-

ведените изследвания показват прогресия на заболя-
ването.

Лечението на локализирани симптоматични лимфо-
ми 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 значител-
но 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 кое-
то токсичните ефекти са доведени до минимум и има 
съществени предимства пред “IFRT“. Не се наблюда-
ват значими реакции в нормалните тъкани, нито зави-
шена честота на вторични неоплазии. Проучвания на 
самостоятелно приложено ЛЛ при локализиран фоли-
куларен лимфом показват значително по-добра 10-го-
дишна 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 посред-
ством консолидация с rituximab след ЛЛ.

Лечението на авансирали индолентни лимфоми е 
системно и следва да стартира при поява на симпто-
матика, висок туморен обем и/или сериозно органно 
засягане. Индикациите за лечение включват: туморна 
формация > 7 cм; засягане на ≥ 3 нодални области, вся-
ка една от които ≥ 3 cм; спленомегалия под пъпната 
хоризонтала; наличие на плеврален или перитонеален 
излив; цитопении и/или > 5.109/l циркулиращи лим-
фомни клетки; клинично изявено oрганно засягане 
(напр. бъбреци, черен дроб); белези на трансформа-
ция 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 ком-
бинира с химиотерапия, BCR инхибитор или иму-
номодулатор. 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) по-
стига 73-79% 3-годишна PFS, oбщ терапевтичен от-
говор (ORR) в 91-97% и пълен отговор в 25-53% от 
пациентите с индолентни лимфоми (фоликуларен, 
мантелноклетъчен, маргиналнозонов, дребноклетъ-
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чен лимфоцитен). Заместването му с нови поколения 
анти-CD20 антитела (напр. obinutuzumab) в комбини-
раните имунохимиотерапевтични схеми значимо по-
добрява 3-год. PFS до 80% при фоликуларен лимфом. 
Съпоставими резултати се постигат с комбинирано-
то приложение на R-lenalidоmide – 77% 3-год. PFS и 
48% пълен отговор. Лечението на лимфоплазмоцит-
ния 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. Предпо-
читание се дава на нискодозово облъчване (very low 
doses RT, VLDRT) в 2 фракции по 2 Gy пред използ-
ването 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 пости-
гане 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 неза-
доволително общо състояние.

Специфичните локализации (спленални, гастроин-
тестинални, кожни, левкемични и др.) предполагат 
специфики в лечението. Откриването на геномни био-
маркери 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 трансформа-
ция към по-агресивен лимфом, особено ако прогре-
сията настъпи в рамките на първите 12–24 месеца 
след предходната терапия. При пациенти, при които 
са налице индикации за лечение, се предпочитат ре-
жими, 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 множестве-
ни 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 оч-
аква постигане на 50–60% общ терапевтичен отговор, 
5-15% от които CR, и 10–12 месеца медианна PFS при 
тежко претретирани пациенти с фоликуларен лим-
фом; (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 ин-
хибитор – tazemetostat, който постига обещаващи ре-
зултати 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 меди-
каменти (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. Ос-
новната цел на лечението при едроклетъчните В-лим-
фоми е тотална ерадикация на патологичния клон и 
постигане на пълен отговор. Терапевтичната стра-
тегия се базира на прецизна хистологична диагноза, 
подложена на експертна ревизия, имунофенотипна 
характеристика, цитогенетичен и молекулярногене-
тичен анализ, комплексно и максимално точно стади-
ране, 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 синд-
ром 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 възрас-
тта на пациента. Доказано е, че този подход може да 
постигне трайни ремисии при приблизително 60% от 
пациентите и многобройните усилия за подобряване-
то му, в т.ч. чрез повишаване на плътността на доза-
та 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 паци-
енти 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 интермедие-
рен/висок риск (aaIPI = 1 или aaIPI ≥ 2) – 6 до 8 курса 
на 14 или 21 дни, с последващо ЛЛ при остатъчна ак-
тивност. Интензификация на лечението е възможна с 
прилагане на 6 до 8 курса R-ACVBP (cyclophosphamide, 
doxorubicin, vindesine, bleomycin, prednisone, fi lgrastim) 
на 21 дни или R-DA-EPOCH на 14 или 21 дни, с послед-
ващо ЛЛ. Изборът на лечение при пациенти на възраст 
> 80-годишна възраст изисква внимателна гериатрич-
на 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 оста-
ва само възможността за палиативни грижи.

Лечението на рефрактерни или рецидивирали лим-
фоми представлява предизвикателство. Около 30% до 
40% от пациентите, постигнали пълен терапевтичен 
отговор от първа линия на лечение, неизбежно ще ре-
цидивират, 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, паци-
ентите 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 имунохи-
миотерапевтични режими, а при пациентите, отгово-
рили 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. Препоръч-
ваните спасяващи режими ± rituximab са DHAP, ICE, 
ESHAP, MINE (ifosfamide, MESNA, etoposide), GemOx 
(gemcitabine, oxaliplatin), VIHA (vinorelbin, ifosfamid, 
MESNA, cytarabine, fi lgrastim). ЛЛ се препоръчва само 
в някои случаи с ограничен напреднал стадий на забо-
ляването.

Алогенната ТХСК обикновено се разглежда като ал-
тернатива 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 ми-
елоаблативно кондициониране (36%) имат 3-год. OS 
от, съответно, 28% и 54%. За съжаление, много от па-
циентите не отговарят на условията за алогенна ТХСК 
поради рефрактерност, липса на подходящ алогенен 
донор, по-висока възраст или кумулативна токсич-
ност на предишна химиотерапия. Алoгенната транс-
плантация все пак остава опция при млади пациенти с 
рефрактерно заболяване, ранен рецидив или рецидив 
след aвтoложна ТХСК.

Пациентите, неподходящи за високодозова хими-
отерапия 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 хетерогенност-
та 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 въз-
можностите за прилагане на нови медикаменти като 
lenalidomide, ibrutinib, bortezomib, инхибитори на 
bromodomain extraterminal motif (BET), venetoclax, 
fi mepinostat (комбинация от инхибитор на histone 
deacetylase и инхибитор на PI3K), “сheckpoint” инхиби-
тори – 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. Техно-
логията се основава на ex vivo генетично манипулира-
не на Т-клетки чрез методите на генното инженерство, 
така че в допълнение към техния естествен Т-клетъчен 
рецептор (TCR) да експресират химерен антигенен ре-
цептор (CAR). За разлика от TCRs, CARs позволяват 
високо специфично таргетиране на антигена по МНС 
(major histocompatibility complex) като независим ме-
ханизъм, противодействайки на механизмите за из-
бягване на неоплазията от имунологичния отговор. 
CAR обикновено се състои от придаващ специфич-
ност извънклетъчен едноверижен вариабилен анти-
тялов 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 техноло-
гията (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 лим-
фом и първичен медиастинален В-клетъчен лимфом, 
рефрактерен/рецидивирал (R/R) след 2 или повече 
системни линии на терапия, а през 2018 год. – и вто-
ри 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 паци-
ентите 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%

CR – 40%

12-мес. PFS – 65%

12-мес. OS – 49%

Axicabtagene ciloleucel DLBCL, 

tFL, PMBCL

ORR – 82%

CR – 54%

12-мес. PFS – 73%

12-мес. OS – 51-65%
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Lisocabtagene maraleucel DLBCL,

tFL

ORR – 80%

CR – 59%

12-мес. PFS% – не е съобщена

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 – пър-
вичен 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 – интра-
текални 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 пе-
риферните Т-клетъчни лимфоми (PTCL), заедно с агресивните В-клетъчни лимфоми, и поради относително мал-
кия 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 резулта-
тите 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 преци-
зиране 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, неза-
висимо 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 претре-
тирани 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 – ангиоимуноблас-
тен Т-клетъчен лимфом; ALCL – анапластен едроклетъчен лимфом положителен за anaplastic lymphoma kinase; 
ALK – anaplastic lymphoma kinase; EATL – Т-клетъчен лимфом, асоцииран с ентеропатия; HSTCL – хепатос-
пленален 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 – авто-
ложна; ТХСК – трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Оценка на терапевтичния отговор. Като цяло при 
нодалните лимфоми се използват LUGANO критерии-
те (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 лимфадено-
мегалия, спленомегалия, бледност и др.), ПКК с ману-
ална 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 невъзмож-
ност 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 пока-
затели и нивата на остатъчна болест в периферната 
кръв и костния мозък, които се определят микроскоп-
ски и имунофенотипно чрез ≥ 4-цветна флоyцитоме-
трия 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 специфич-
ни нозологични категории, като напр. хроничната 
лимфоцитна левкемия, трихолевкемията, екстрано-
далните лимфоми.

Лъчелечение при неходжкинови лимфоми. Лъчеле-
чението играе разнообразна и съществена роля в съ-
временното лечение на неходжкиновите лимфоми. На 
практика ЛЛ остава единственото най-мощно моноте-
рапевтично средство както при агресивни, така и при 
индолентни подтипове. През последното десетилетие е 
налице значителен напредък в радиационната онколо-
гия, което прави съвременното ЛЛ значително по-без-
опасно и по-конформално. Въпреки този напредък и 
наличието на убедителни доказателства в подкрепа на 
ролята на ЛЛ, практическото му приложение намаля-
ва. До голяма степен това се дължи на предоверяване 
във възможностите на лекарственото лечение и слаба 
комуникация между екипите в рамките на мултидис-
циплинарния подход в лечението на лимфомите.

Обобщено, най-честите сценарии за включване на ЛЛ 
в цялостната терапевтична схема са: комбинирана ле-
карствена и лъчетерапия при пациенти с локализира-
ни 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 епо-
хата на новите клетъчни терапии; нови стратегии за 
лечение на индолентните лимфоми и палиативно ЛЛ.

Настоящ стандарт за ЛЛ при пациенти с лимфоми е 
прилагането на “ISRT”, независимо от източника на йо-
низиращо лъчение – фотони, електрони или протони. 
Новите пo-cъвършени технологии имат значителни и 
клинично значими предимства. Позволяват намалява-
не на дозата в критичните органи (OARs) – сърце, бели 
дробове, бъбреци, черен дроб, гръбначен мозък, хра-
нопровод, костен мозък, гърди, стомах, мускули/меки 
тъкани, слюнчените жлези, с което се намалява рискът 
от късна токсичност в нормалните тъкани, като съ-
щевременно 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 кои-
то се очаква значителна продължителност на живота 
след терапията. Това става възможно чрез използва-
не на IMRT/VMAT (Intensity modulated radiotherapy/ 
Volumetric modulated arc radiotherapy), протонна тера-
пия, техника на облъчване в условия на дълбоко вдиш-
ване или с контрол на дишането, образно ръководено 
ЛЛ (image-guided radio therapy, IGRT).

От особено значение е използването на техники на об-
лъчване 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, използ-
ването 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 бли-
зост до нормалните тъкани. По тази причина опреде-
лянето 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 неходжки-
нов лимфом, подлежащ само на ЛЛ, CTV включва всич-
ки доказани локализации плюс достатъчен обем, за да 
обхване потенциално субклинично засягане по съсед-
ство. 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-
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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 диагно-
стика 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 заболява-
не. За пациенти, постигнали пълен метаболитен отго-
вор (CR) след химиотерапията, CTV включва местата 
на първоначално ангажираните лимфни възли, в т.ч. 
тези, които са нормализирали размерите си след сис-
темната терапия. Съседните първоначално суспектни 
възли също трябва да бъдат включени в CTV. В кра-
ниокаудална 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 тъка-
ни. Ако лимфомът инфилтрира съседен орган, първо-
начално инфилтрираният обем на тъканта трябва да 
бъде включен в CTV, като се вземат предвид евентуал-
ните последици на по-големия обем по отношение на 
потенциалната токсичност. При пациенти, които не са 
постигнали пълен РЕТ/СТ отговор, остатъчната мета-
болитно 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, визуа-
лизирана на CT, се включва в CTV заедно с първона-
чално 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 паци-
енти 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 мултифо-
кален характер. GTV включва PET-СТ(+) лезии и PET-
СТ(+) съседни или регионални лимфни възли. Поради 
ниската степен на натрупване на радиоактивния изо-
топ при РЕТ/СТ изследването на маргиналнозоновите 
лимфоми за определяне на GTV е много важна инфор-
мацията от СТ, MRI, ултразвукови и ендоскопски из-
следвания. CTV обикновено включва целия засегнат 
орган, например, при стомашен MZL се облъчва це-
лият стомах; но при MZL на конюнктивата се облъчва 
цялата конюнктивална торбичка, без да е необходимо 
да се облъчва цялата орбита. Тогава, когато облъчва-
нето на цели органи не е осъществимо или потенциал-
но е силно токсично (напр. бели дробове, кожа, гърда 
при млади жени), решенията се вземат за всеки един 

отделен случай, като се обмисля възможността за час-
тично облъчване на съответния орган.

Стандартните дози на ЛЛ при MZL са 24-30 Gy, като 
24 Gy обикновено се използват за чувствителни мес-
та (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, кои-
то не постигат CR, представлява привлекателен, ниско 
токсичен подход, подходящ за чувствителни анато-
мични места, по-възрастни пациенти или при висок 
риск от токсичност. Екстранодалните дифузни В-ед-
роклетъчни 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 осъ-
ществява с дози от 30–36 Gy, а допълнителното об-
лъчване при PR – 40-50 Gy. При ЛЛ като самостояте-
лен терапевтичен подход при новодиагностицирани 
NK/T-клетъчни лимфоми или рецидивирали пери-
ферни 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 лим-
фоми е съществен компонент от спасителната тера-
пия, който търпи развитие в цялостния клиничен 
комплекс. Във времето на новите биологични и иму-
нологични терапии, ЛЛ може да осъществи дефинити-
вен локален контрол в определени ситуации, но също 
така приема нови роли като напр. на свързваща тера-
пия (“bridge”), включително към CAR-T терапия, или 
като „имуностимулант“ за новите имунотерапии. Спа-
сителното 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 вни-
мателно обмислени решения от мултидисциплинарен 
екип, съобразени с индивидуалните особености – ста-
тус на пациента, хистологични и биологични характе-
ристики на рецидива, стадий на заболяването, поред-
ност и време на настъпване.

ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НЕОПЛАЗИИ. ПЛАЗМО-
КЛЕТЪЧЕН МИЕЛОМ

Определение. Терминология и класификация. Плаз-
моклетъчните неоплазии настъпват в резултат на 
клонална експанзия на терминално диференцирани 
В-клетки, секретиращи имуноглобулини, които обик-
новено произвеждат структурно хомогенен монокло-
нален имуноглобулин, наречен М-протеин, или иму-
ноглобулинови фрагменти.

Категорията на плазмоклетъчните неоплазии включва 
спектър от клинични варианти: не-IgM моноклонална-
та гамапатия с неопределено значение (MGUS); плаз-
моклетъчния миелом и вариантите му: асимптомен 
(тлеещ) миелом, несекретиращ миелом, плазмокле-
тъчна левкемия; плазмоцитом, в т.ч. солитарен плаз-
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моцитом на костта и екстраосален (екстрамедуларен) 
плазмоцитом; заболявания с отлагане на моноклонал-
ни имуноглобулини (амилоидоза, системно отлагане 
на леки и тежки вериги); плазмоклетъчни неоплазии 
с асоцииран паранеопластичен синдром (остеосклеро-
тичен миелом – POEMS синдром и TEMPI синдром).

Най-честият представител на категорията е плазмо-
клетъчният, или т.нар. „мултиплен миелом“, който 
представлява мултифокална неопластична пролифе-
рация 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 имуноглобули-
нови вериги в тъканите.

Епидемиология. Етиология. Патогенеза. Mултипле-
ният миелом е едно от най-честите малигнени хема-
тологични заболявания при възрастните. Предста-
влява около 15-20% от малигнените хемопатии, като 
средната възраст към диагнозата е 65 год., а 75% от 
пациентите са над 70-годишна възраст. Съотношение-
то 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 увели-
чи с около 30% през следващите 10 години. Честота-
та обикновено е по-висока в по-развитите страни и е 
особено ниска в Азия.

Етиологията на миелома все още остава слабо разбра-
на. Заболяването е многофакторно и са известни голям 
брой рискови фактори. Налице са данни за 2-4 пъти 
повишен фамилен риск и предполагаем автозомно-до-
миниращ начин на генетично предаване, вероятно из-
явяващ се при определени влияния на околната сре-
да. Някои професии и индустрии, като напр. работа с 
машини, текстилна и хранително-вкусова промишле-
ност, печатарство, почистване, фризьорски услуги, зе-
меделие и др. са свързани с по-висок риск. Все повече 
доказателства има за връзка с професионалната екс-
позиция на потенциални или потвърдени канцероге-
ни като хербициди и пестициди, широко използвания 
разтворител дихлорометан и др. Особено внимание 
през последните години се отделя на факторите, свър-
зани 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 доказа-
на ролята на инфекциозни агенти и медикаменти, но 
е известно, че имунодефицитът може да играе роля в 
развитието на миелома. Редица автоимунни заболява-
ния, 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 предше-
стващо или съпътстващо злокачествено заболяване.

Плазмоклетъчният миелом произхожда от дълго жи-
вееща паметова В-клетка, преминала през гермина-
тивния център на лимфния фоликул и претърпяла 
малигнена трансформация, която се характеризира с 
наличие на соматични хипермутации в гените, коди-
ращи имуноглобулините (Ig). За разгръщане на ма-
лигнения ѝ потенциал са отговорни поредица от му-
тационни събития. Две основни категории генетични 
аберации играят ключова роля. Първо, при прибли-
зително половината от пациентите е налице хиперди-
плоидия, 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 регулатор-
ните 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 цен-
тър, навлизат в циркулацията и се поселват в костния 
мозък. Взаимодей ствията между трансформираните 
плазмоцити и костномозъчната микросреда допълни-
телно водят до абнормна продукция и обмен на цито-
кини, които са отговорни за растежа, оцеляването, ле-
карствената резистентност и миграцията на миелом-
ните 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 он-
когенна експресия; del(17р) и засягане на TP53; нару-
шена NF-κB или Ras сигнализация.

Клинична картина. Симптоматичният плазмоклетъ-
чен миелом се характеризира с наличието на констела-
ция, наречена CRAB (hypercalcemia, renal insuffi  ciency, 
anemia, bone lesions), М-компонент и наличие на кло-
нални костномозъчни плазмоцити. Най-често заболя-
ването 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, от-
слабване, хеморагична диатеза. Често симптоматиката 
се интерпретира изолирано, поради което правилна-
та 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-
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не на заболяването, въпреки лечение с бисфосфонати. 
Характерни са остеолитичните огнища и спонтанните 
или лесно провокирани фрактури в резултат от въз-
дей ствието на остеолитични цитокини (OAF; TGF-b; 
IL-1a; IL-1b; IL-6; PTH-rP; VitD; HGF). Рентгенологич-
ният 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 физи-
ческата 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 бо-
лните и може да се задълбочи с напредването на кли-
ничния стадий . Клинично протича с полиурия, де-
хидратация, гадене, повръщане, слабост, сънливост, 
апатия.

Нарушенията в бъбречната функция се установяват в 
над 70% от пациентите, при 15-25% могат да са начал-
ната изява на миелома, а при над 12% – да са причина 
за необходимост от диализа. Въвличането на бъбре-
ците най -често протича в следната последователност: 
протеинурия (лековерижна) – тубуларни дисфункции 
– остра или хронична бъбречна недостатъчност. При-
чините за нарушената бъбречна функция включват хи-
перкалцемията, честите инфекции, отлагане на пара-
протеин/леки вериги, пикочна киселина или амилоид.

Пациентите с миелом са изложени на 7-10 пъти по-ви-
сок риск от бактериални и вирусни инфекции, особено 
през първата година от диагнозата. Това се дължи на 
сериозни нарушения на имунния отговор поради гра-
нулоцитопения, супресия на нормалните Ig (имунопа-
реза), нарушена активност на комплемента, понижено 
съотношение CD4/CD8, дефекти в антитяло-продуци-
ращите и дендритните клетки.

Възможни са различни периферни и централни нев-
рологични усложнения. Периферната полиневропа-
тия може да се дължи на плазмоклетъчна инфилтра-
ция 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 хи-
первискозитет. Едно от най -сериозните усложнения 
може да бъде настъпване на екстрадурална компресия 
на гръбначния мозък и периферните нерви от плазмо-
клетъчни инифилтрати или костни фрагменти с кла-
сически проявен синдром cauda-equina, който спешно 
следва да се уточни чрез СТ и/или MRI и да бъде пред-
приета неотложна хирургическа декомпресия.

Aнемия се диагностицира при 40-60% от пациентите 
с миелом, често още в началото. Патогенезата е разно-
образна, в т.ч. недостатъчна продукция на еритропое-
тин, както и намален брой  еритроидни прогенитори в 
костния мозък. В около 15% от пациентите се устано-
вяват тромбоцитопения, нарушена тромбоцитна адхе-

зия и агрегация, изолирани или комбинирани коагу-
лационни отклонения.

Диагноза. Диагнозата мултиплен миелом се приема 
при наличие на ≥ 10% клонални плазмоцити в костния 
мозък или доказано с биопсия костно или ектрамеду-
ларно засягане от плазмоцитом и ≥ 1 от следните кри-
терии (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) бъ-
бречна недостатъчност: креатининов клирънс < 40 ml/
min или серумен креатинин > 177 μmol/l; (A) анемия: 
хемоглобин стой ност с > 20 g/l под долната граница на 
нормата или стой ности 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 defi ning events, MDE): ≥ 60% клонални плаз-
моцити в костния мозък и/или κ/λ съотношение ≥ 100 
(моноклонална спрямо хетерогенната лека верига) или 
абсолютна стой ност 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 поста-
вяне на диагнозата включват освен анамнеза и физи-
кален статус, подробни хематологични и биохимични 
изследвания (ПКК с ДКК, креатинин, калций, общ 
белтък, албумин, количествено Ig, LDH, β2-микрогло-
булин, количествo белтък в урината), микроскопско 
изследване на костен мозък (аспират и/или биопсия) 
и/или тъканна или костна биопсия (при солитарни-
те и екстрамедуларни форми) за идентифициране на 
плазмоклетъчна инфилтрация, абнормният фенотип 
на която следва да се потвърди чрез имунохистохи-
мия или флоуцитометрия. Доказването и характери-
зирането на М-протеина включват електрофореза и 
имунофиксация на серум и урина, определяне на ко-
личество свободни леки вериги (FLC) в серум и урина 
и κ:λ съотношение в серума. Съгласно препоръките 
на Eвропейската хематологична асоциация и Евро-
пейското дружество по медицинска онкология (EHA-
ESMO, 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 ин-
терес 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 евенту-
ално екстрамедуларно ангажиране. EHA-ESMO препо-
ръките от 2021 год. извеждат на първо място като за-
дължителна 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

< 30 g/L М-протеин в серума

Липсват CRAB и MDE критерии

Асимптоматичен 
миелом

10-60% клонални плазмоцити в костния мозък И

≥ 30 g/L М-протеин в серума или ≥ 500 mg/24h в 
урината

Симптоматичен 
миелом

≥ 10% клонални плазмоцити в костния мозък И / 
ИЛИ

екстрамедуларен плазмоцитом

≥1 CRAB и/или MDE критерий

Оценка на риска. При плазмоклетъчния миелом са апробирани няколко стадиращи системи. Общоприета е сис-
темата на Durie Salmon (1975 год.) (Табл. 8.).

Таблица 8. Durie&Salmon cтадийна система (DSS)

I клиничен стадий

(туморна маса < 0,6.1012/m2)

Наличие на всички от изброените 
критерии:

- хемоглобин > 100 g/l;

- нисък М-градиент: IgG < 50 g/l, 
IgA < 30 g/l;

- BJ протеинурия < 4 g/24h;

- серумен калций в норма;

- 0-1 остеолитични огнища.

II клиничен стадий

(туморна маса 0,6-1,2.1012/m2)

Междинни критерии между I и II 
стадии.

III клиничен стадий

(туморна маса >1,2.1012/m2)

Наличие на един или повече от из-
броените критерии:

- хемоглобин < 85 g/l;

- М-градиент: IgG>70 g/l , IgA> 50 
g/l;

- BJ протеинурия >12 /24h;

- серумен калций>3 mmol/ l;

- 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

Серумен албумин > 3,5 g/dl

β2-микроглобулин

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 ISS-
за I KC или III KC

ISS-III и наличие на поне един от 
следните критерии:

висок цитогенетичен риск при из-
следване с iFISH, т.е. наличие на 
t(4;14), t(14;16) или del 17p 

 или 

повишени стойности на LDH над 
референтните граници.



821

В допълнение, като прогностично неблагоприятни 
фактори се разглеждат възраст > 70 години и наличи-
ето на коморбидност (кардиологична, дихателна, бъб-
речна); ЕCOG 3-4; тромбоцити < 50.109/l; абнормна бъ-
бречна функция (креатинин > 400μmol/l); CRP > 15mg/
ml; плазмобластна морфология с неблагоприятна ци-
тогенетика; наличие на циркулиращи плазмоцити в 
кръвта и/или множествено ектрамедуларно (мекотъ-
канно) засягане.

Лечение. Активно притивомиеломно лечение се за-
почва 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 тера-
певтична стратегия при новодиагностицирани паци-
енти задължително включва оценка на възможността 
за осъществяване на автоложна ТХСК, риск-страти-
фикация в зависимост от генетичните характеристи-
ки и оценка на съпътстващите заболявания във всеки 
конкретен случай.

Лечението на пациенти, подходящи за транспланта-
ция на хемопоетични стволови клетки (възраст ≤ 70 
години, без сериозна коморбидност) включва индук-
ционно лечение, последвано от високодозова хими-
отерапия с автоложна ТХСК и поддържащо лечение с 
lenalidomide (Фиг. 6.).

Препоръчителните индукционни режими включват 
комбинации от 2 или 3 медикамента с имуномодула-
тор lenalidomide, които в клинични проучвания де-
монстрират 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 провеж-
дане 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 наблю-
дение OS е > 84 месеца. Наблюдаваната невротоксич-
ност, 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 приемли-
ви 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 carfi lzomib (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 пости-
га след въвеждането на моноклоналните антитела, а 
именно на анти-CD38 антитялото daratumumab. Ус-
тановено е предимството на 4-компонентната схе-
ма DaraVRd (4 курса) с последваща трансплантация, 
консолидация с VRd±Dara (2 курса) и поддържащо 
лечение с lenalidomide±Dara (26 цикъла). PFS дос-
тига 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 транс-
плантация 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 относ-
но стандартното провеждане на консолидация след 
трансплантацията. Съществуват няколко възможнос-
ти – 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 транс-
плантация, 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 трансплан-
тация на хемопоетични стволови клетки, също 
включва схеми на базата на протеазомни инхибитори, 
имуномодулатори и моноклонални антитела. В резул-
тат на напреднала възраст, сериозни съпътстващи за-
болявания, 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 ре-
жими, 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. “fi t”), 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 

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. Из-
борът на втора и последваща линия на лечение е пря-
ко зависим от проведената първоначална терапия. От 
значение са също така възрастта, общото състояние 
и придружаващите заболявания на пациента; стра-
ничните ефекти от предходното лечение; продължи-
телността 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., по-
стигната с автоложна ТХСК и поддържащ lenalidomide, 
могат да бъдат подложени на втора спасителна ТХСК. 
Провеждането на спасителна трансплантация след бази-
рана 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).
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Препоръчително е пациентите, при които проведе-
ната 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, особе-
но при пациенти със стандартен цитогенетичен риск.

Пациентите, които са рефрактерни към индукцион-
на или поддържаща терапия с lenalidomide, могат 
да получат pomalidomide в терапевтичната схема 
(PomVD) или комбинации с daratumumab, carfi lzomib 
или ixazomib (DaraKd, IsaKd или DaraVd). PomVd де-
монстрира 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 база-
та на което режимът е одобрен от ЕМА. Одобрение 

за Европа се очаква и за комбинациите DaraKd, която 
постига медианна PFS от 15.8 мес., и IsaKd, при коя-
то медианната PFS не е достигната след средно 20.7 
мес. Клинични проучвания показват, че включване-
то 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 про-
теазомни инхибитори.

Най-голямо предизвикателство представляват паци-
ентите, получили две и повече линии на терапия. Вся-
ка 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 анти-
тяло е много кратка, средно до 5.8 мес. (Фиг. 7.) обоб-
щава препоръките на EHA-ESMO за трета и последва-
ща 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 транс-
порта на няколко протеини, участващи в растежа на 
неопластичните клетки, от клетъчното ядро до цитоп-
лазмата, което в крайна сметка води до арест в кле-
тъчния цикъл и апоптоза. Belantamab mafodotin е мо-
ноклонално антитяло срещу BCMA (B-cell maturation 
antigen), конюгирано с цитотоксичен агент mcMMAF 
(maleimidocaproyl monomethyl auristatin F). Резултати-
те от употребата им са скромни, но приложението им 
е показано при липса на други възможности. Одобре-
но е също и приложението на melphalan fl ufenamide 
– пептидаза с усилена цитотоксичност (PEnC), която 
осъществява таргетно доставяне на melphalan в клет-
ки с висока експресия на аминопептидази, като напр. 
aminopeptidase N, каквато се наблюдава в миеломни-
те клетки. Големи надежди се възлагат на новите на-
правления в имунотерапията. В ход са клинични про-
учвания 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. Солитар-
ният плазмоцитом представлява рядка форма на 
плазмоклетъчна неоплазия, която се изявява като со-
литарна туморма формация от малигнени плазмоцити 
с ектрамедуларна или костна локализация. Костно-
мозъчното изследване обикновено не показва нали-
чие на клонални плазмоцити. Липсват и други изяви 
на мултипления миелом. Необходимо е прилагане на 
високочувствителни методи, като мултипараметърна 
флоуцитометрия, и образни изследвания за изключ-
ване на множественост на процеса. С прилагането им 
честотата на солитарния плазмоцитом показва тен-
денция към съществено намаление, а терапевтичните 
резултати са по-добри поради прилагане на системна, 
вместо локална терапия. Средство на избор при ис-
тински 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 лечение-
то, 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 на-
рушение, кожни промени) е рядък тип нарушение на 
плазмоцитната редица, което може да засегне множе-
ство системи в тялото. Лечението включва ЛЛ при па-
циенти с изолирани костни поражения, прилагане на 
радиоактивен стронций при генерализирани костни 
лезии, химиотерапия с алкилиращи агенти, протеа-
зомни инхибитори, имуномодулатори и кортикосте-
роиди, автоложна ТСХК, анти-VEGF-1 моноклонално 
антитяло bevacizumab.

Плазмоклетъчната левкемия е много рядък, но агре-
сивен вариант на миелома, който се дефинира с нали-
чието на > 20% и/или > 2.109/l клонални плазмоцити 
в периферната кръв. Прогнозата е изключително не-
благоприятна, с OS около 1 година. Липсват утвърде-
ни стандарти за лечение, но е безспорно, че то трябва 
да стартира незабавно след поставяне на диагнозата, 
като включва комбинации, базирани на протеазом-
ни инхибитори и/или имуномодулатори, приложени 
през кратки интервали. Най-често лечението пре-
минава през индукция, тандемна ТХСК, консолида-
ция и поддържащо лечение. При отделни пациенти 
< 50-год. възраст и наличен съвместим донор, се об-
съжда миелоаблативна алогенна ТХСК или тандемна 
трансплантация – автоложна, последвана от алогенна 
с кондициониране с редуциран интензитет (RIC). Па-
циентите, при които не е възможна трансплантация, 
подлежат на продължителна терапия.

Лечение на съпътстващи усложнения. Бъбречните ус-
ложнения 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 усло-
вията на лековерижна протеинурия и начална бъбреч-
на недостатъчност. Необходимо адекватно паренте-
рално или перорално оводняване, в т.ч. и през нощта, 
алкализиране на урината, лечение на уроинфекции, 
избягване на манипулации в долните етажи на отде-
лителната система. Хиперурикемията, хиперкалцие-
мията, алкално-киселинното равновесие и диселек-
тролитемията подлежат на корекция. Антимиеломна-
та 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 мулти-
пления миелом. При пациенти, които провеждат анти-
миеломна терапия, независимо от наличието на рент-
генологично доказани остеолитични огнища, е пока-
зано приложението на zolenronic acid, pamidronic acid 
или denosumab през 28 дни. Приложението на бифос-
фонати е препоръчително, но не е общоприета страте-
гия при пациенти с остеопороза/остеопения без осте-
олитични огнища. Продължителността на лечението с 
бифосфонати е около 18 месеца, като при постигане на 
пълна или частична ремисия лечението се преустано-
вява, а при възобновяване на активната химиотерапия 
– стартира отново. Поради високия и нарастващ риск 
от остеонекроза на челюстта при лечение с бифосфо-
нати и denosumab, преди стартиране на терапията е 
необходимо провеждането на подробен дентален ста-
тус и довършване на евентуални инвазивни лицевоче-
люстни процедури, а по време на лечението – провеж-
дане 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-
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жение идва палиативна ЛЛ, хирургическа декомпре-
сия или ортопедично лечение. Ограничението на фи-
зическото натоварване и използването на предпазни 
колани и корсети е част от профилактиката, както и 
задължителният рентгенологичен/СТ контрол на за-
сегнатите и предилекционни зони, периодични дензи-
тометрични изследвания и контрол на показателите за 
остеокластна функция и костна деструкция.

Едно от сериозните усложнения в хода на заболя-
ването 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 хемог-
лобина под 100g/L или между 100-110 g/L при наличие 
на прогресиращи анемични симптоми.

Оценка на терапевтичния отговор. Оценката на те-
рапевтичния отговор се осъществява чрез имунохи-
мични, микроскопски и образни изследвания за про-
следяване на нивата на плазмоклетъчна инфилтра-
ция, продукция на абнормни имуноглобулини и/или 
фрагменти, както и на динамиката в костните лезии и/
или ектрамедуларните инфилтрати. Имуноелектроф-
орезата и имунофиксация и/или изследване на FLC в 
серум и урина следва да се осъществява на всеки клю-
чов 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 месе-
ца 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 имунофикса-
ция за период минимум от 6 седмици, плазмоцитите 
са < 5% в костния мозък и отсъстват екстрамедуларни 
мекотъканни огнища. В случаите, при които в допъл-
нение се установява нормално съотношение κ:λ FLC, 
а отсъствието на клонални плазмоцити е потвърдено 
чрез имунохистохимия или имунофлоуресцентна ме-
тодика, се дефинира строг пълен отговор (stringent 
– sCR). Изследването на измерима MRD с високо-
чувствителни методи дава основания за определяне и 
на много по-дълбоки нива на очистване на малигне-
ния клон, във връзка с което се налагат и новите опре-
деления на MRD(-) отговор. Той може да бъде MRD(-) 
чрез next-generation fl ow cytometry (NGF), ако липсват 
фенотипно аберантни (клонални) плазматични клет-
ки в костномозъчен аспират при проведено изследва-

не по стандартите на Eurofl ow или друг валидиран ме-
тод с чувствителност най-малко 10-5, или MRD(-) чрез 
next-generation sequencing (NGS) при липса на клонал-
ност при проведено NGS, дефинирана като < 2 иден-
тични 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 ме-
диастиналния кръвоток или на нормалните тъкани за 
период от 1 година, се говори за трайно MRD(-) нега-
тивен 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-гра-
диент с максимална екскреция ≤ 100mg/24 часа.

Частичен отговор (partial response, PR) се дефинира 
при ≥ 50% намаление на серумния М-градиент и нама-
ление 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%. Необхо-
димо е и намаление на размера на костните лезии или 
мекотъканните формации с >50%. Състоянието, при 
което липсват критерии за пълен или частичен отго-
вор, но и за прогресия, може да бъде преценено като 
стабилно заболяване.

В случай, че в хода на проследяването се установи ня-
кое от следните условия: нарастване с > 25% на серу-
мния парапротеин (> 5g/l) в сравнение с най-добрия 
постигнат терапевтичен отговор и/или на уринния 
парапротеин (> 200mg/24 часа); повишение на разли-
ката между клоналната/хетерогенната лека верига с > 
10mg/dl; повишение на плазмоклетъчната инфилтра-
ция с > 10%; нова поява или нарастване на размера на 
стари екстрамедуларни формации и остеолитични ог-
нища с > 50%; наличие на > 50% (> 200 клетки/μl) цир-
кулиращи плазматични клетки като единствена изява 
на болестта; следва да се приеме, че е налице прогресия 
на заболяването.

Лъчелечение при миелом. Плазмоклетъчните неопла-
зии 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 об-
лекчаване на симптомите, предизвикани от малигне-
ния 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, дефинитив-
ното лечение на които може се постигне чрез ЛЛ.

Дефинитивно лъчелечение при солитарен плазмоци-
том. 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 нали-
це 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 разпо-
ложен 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 пре-
поръчва, 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 модифици-
рани 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 пре-
цизността в случаите, при които туморната формация 
е локализирана в областта на главата и шията. Основ-
ният туморен обем (gross tumor volume, GTV) се опре-
деля 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 плаз-
моцитоми без екстраосално ангажиране CTV обхваща 
засегнатия и двата съседни прешлена, а при наличие 
на ектраосално ангажиране важат условията за из-
вънспиналните плазмоцитоми; (2) при извънспинал-
ните 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 прием-
ливо в CTV да се включи цялата кост; (3) при екстра-
медуларните 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. ди-
шане) засяга CTV, към обема трябва да се добави един 
допълнителен вътрешен целеви обем (internal target 
volume, ITV), за да се отчете това движение. Оптимал-
ният 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-

ваната техника за имобилизация, така че да предви-
ди 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 оп-
ределени симптоматични лезии. Независимо от значи-
телните терапевтични успехи на новите медикаменти и 
схеми, заболяването остава практически нелечимо, но 
при увеличаващ се дял от по-дълго живеещи пациен-
ти, при които все по-често ЛЛ е показано при локал-
на симптоматика. Палиативното ЛЛ може да осигури 
значимо облекчаване на болката в резултат на костни 
лезии като намалява необходимостта от аналгетич-
ни лекарства, подобрява неврологичните симптоми и 
стимулира рекалцификацията на костите, подобрява 
двигателната функция и качеството на живот. ЛЛ е ви-
сокоефективно палиативно средство при компресия на 
гръбначния мозък, черепно-мозъчни или периферни 
нерви; както и при заплашваща или настъпила патоло-
гична фрактура. При някои високорискови лезии може 
да се предприеме хирургично стабилизиране, а ЛЛ да се 
приложи постоперативно с цел подобряване на болко-
вия синдром и постигане на локален контрол. Доколко-
то е възможно, палиативното ЛЛ трябва да се използва 
разумно в практиката, като се щадят максимално кри-
тичните органи, тъй като все още съществуват някои 
опасения относно потенциалната токсичност след при-
лагането на едновременна химиотерапия и ЛЛ.
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За постигане на палиативен ефект са достатъчни зна-
чително 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 фракциони-
рането на палиативното ЛЛ при миелом. Хипофрак-
циониран 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 перс-
пективи по отношение на преживяемостта се предпо-
чита прилагането на една фракция от 8 Gy. При голе-
ми обеми или при повторно облъчване се предпочита 
конвенционално фракциониране – 20 до 30 Gy в 10 до 
15-дневни фракции (5 фракции/седмично). За пости-
гане на траен локален контрол при епидурално забо-
ляване с компресия на гръбначния мозък или форма-
ции 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 мул-
типления миелом чрез прилагане на TBI и последваща 
ТХСК. В миналото TBI често е бил използван в подгот-
вителния режим за трансплантация, но поради по-ви-
соката му токсичност в сравнение с кондициониране-
то с melphalan, приложението на този подход е силно 
ограничено през последните години. Развитието на 
новите ЛЛ техники направи възможно общото облъч-
ване на костния мозък (total marrow irradiation, TMI), 
което се налага като безопасна и осъществима техника 
при пациенти с миелом, подлежащи на транспланта-
ция. Първите опити за TMI са извършени с помощта 
на спирална томотерапия, а в последствие са предло-
жени 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 поз-
воли 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 планира-
не 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.

Литература:

1. Валерианова З., Т. Атанасов, М. Вуков. Заболяемост 
от рак в България, 2014 и 2015, Издателство 
„Парадигма“, София, 2017.

2. Генова М., Ж. Грудева-Попова, Л. Герчева, В. 
Калева, Г. Балаценко, С. Горанов, Ю. Райнов (под 
ред.). Ръководство за диагностика и лечение на 
хематологични заболявания. „Арт Трейсър“ ООД, 
Варна, 2018.

3. Калев Д. (под ред.), Предиктивни биомаркери в 
онкологията – Методи за изследване и приложение, 116- 
119. В Tом II. Хематологични неоплазии. Национален 
експертен борд. Клинично ръководство, основано на 
доказателства, „Арт Трейсър“ ООД, Варна, 2017.

4. Steensma D. Clinical consequences of clonal hematopoie-
sis of indeterminate potential. Blood Adv. 2018, 2 (22):3404-
3410.

5. Swerdlow S., Campo E., Harris N., Jaff e E., Pileri S., Stein 
H., Th iele J. (Eds), WHO Classifi cation of Tumours of Hae-
matopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classifi cation of 
Tumours, Revised 4th Edition, Volume 2, IARC, Lyon, 2017.

Остри левкемии:

1. Arber D., Orazi A., Hasserjian R., et al. Th e 2016 revision 
to the World Health Organization classifi cation of myeloid 
neoplasms and acute leukemia. Blood 2016, 127 (20): 2391-
2405.

2. Döhner H., Estey E., Grimwade D., et al. Diagnosis and man-
agement of AML in adults: 2017 ELN recommendations from 
an international expert panel. Blood 2017, 129(4): 424-447.

3. Famoso J., Grow J., Laughlin B., et al. Th e Impact of Low-
Dose Cranial Boost on the Long-Term Outcomes of Adult 
Patients with High-Risk Acute Lymphoblastic Leukemia Un-
dergoing Total Body Irradiation and Allogeneic Hematopoi-
etic Stem Cell Transplantation. Pract Radiat Oncol 2019, 9 
(3): e283-e289.

4. Gunther J., Rahman A., Dong W., et al. Craniospinal ir-
radiation prior to stem cell transplant for hematologic ma-
lignancies with CNS involvement: Eff ectiveness and toxicity 
aft er photon or proton treatment. Pract Radiat Oncol 2017, 
7 (6): e401-e408.

5. Hansen D., Kim J., Th ompson Z., et al. Genetic Risk Strat-
ifi cation Predicts Survival of Acute Myeloid Leukemia Pa-
tients Receiving Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Trans-
plantation. Transplant Cell Th er 2021, 27 (3): 256.e1-256.e7.

6. Herold T., Rothenberg-Th urley M., Grunwald V., et al. 
Validation and refi nement of the revised 2017 European 
LeukemiaNet genetic risk stratifi cation of acute myeloid leu-
kemia. Leukemia 2020, 34 (12): 3161-3172.

7. Heuser M., Ofran Y., Boissel N., et al. ESMO Guidelines 
Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. 
Acute myeloid leukaemia in adult patients: ESMO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. 
Ann Oncol 2020, 31 (6): 697-712.

8. Hoelzer D., Bassan R., Dombret H., et al. ESMO Guide-
lines Committee. Acute lymphoblastic leukaemia in adult 
patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol 2016, 27 (suppl 5): 



828

v69-v82.

9. Mayadev J., Douglas J., Storer B., et al. Impact of cranial 
irradiation added to intrathecal conditioning in hematopoie-
tic cell transplantation in adult acute myeloid leukemia with 
central ner- vous system involvement. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 2011, 80:193-198.

10. Mikell J., Waller E., Switchenko J., et al. Similar survival 
for patients undergoing reduced-intensity total body irradia-
tion (TBI) versus myeloablative TBI as conditioning for allo-
geneic transplant in acute leukemia. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 2014, 9 (2):360-369.

11. Perl A. E. Which novel agents will have a clinically mean-
ingful impact in AML at diagnosis? Best Pract Res Clin Hae-
matol 2021, 34 (1):101257.

12. Pinnix C., Yahalom J., Specht L., Dabaja B. Radiation 
in Central Nervous System Leukemia: Guidelines From the 
International Lymphoma Radiation Oncology Group. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 2018, 102 (1):53-58.

13. Pollyea D., Bixby D., Perl A., et al. NCCN Guidelines 
Insights: Acute Myeloid Leukemia, Version 2.2021. J Natl 
Compr Canc Netw 2021, 19 (1):16-27.

14. Studinski R., Fraser D., Samant R., MacPherson M. 
Current practice in total-body irradiation: results of a Cana-
da-wide survey. Curr Oncol 2017, 24(3): 181-186.

15. Su W., Th ompson M., Sheu R., et al.  Low-dose crani-
al boost in high-risk adult acute lymphoblastic leukemia 
patients undergoing bone marrow transplant. Pract Radiat 
Oncol 2017, 7 (2):103-108.

16. Terwilliger Т., M. Abdul-Hay. Acute lymphoblastic leu-
kemia: a comprehensive review and 2017 update. Blood 
Cancer J 2017, 7 (6): e577.

17. Walker G., Shihadeh F., Kantarjian H., et al. Compre-
hensive cranio-spinal radiation for controlling central nerv-
ous system leukemia. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014, 
90:1119-1125.

18. Wong J., Filippi A., Dabaja B., et al. Total Body Irradi-
ation: Guidelines from the International Lymphoma Radia-
tion Oncology Group (ILROG). Int J Radiat Oncol Biol Phys 
2018, 101 (3):521-529.

Ходжкинов лимфом:

1. Andrade-Gonzalez X., Ansell S. Novel Th erapies in the 
Treatment of Hodgkin Lymphoma. Curr Treat Options On-
col. 2021, 22 (5):42.

2. Ansell S. M. Hodgkin lymphoma: A 2020 update on diag-
nosis, risk-stratifi cation, and management. Am J Hematol. 
2020 , 95 (8):978-989.

3. Aurer I., Zing N., Federico M. Hodgkin Lymphoma: Com-
ments on ESMO Clinical Practice Guidelines. Hemasphere. 
2020, 4 (4): e458.

4. Borchmann P., Plütschow A., Kobe C., et al. PET-guided 
omission of radiotherapy in early-stage unfavourable Hodg-

kin lymphoma (GHSG HD17): a multicentre, open-label, 
randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021, 22 (2):223-
234.

5. Boros A., Ribrag V., Deutsch É., et al. Radiation therapy 
planning for Hodgkin lymphoma: Focus on intensity-modu-
lated radiotherapy, gating, protons. Which techniques to best 
deliver radiation? Cancer Radiother. 2018, (5):404-410.

6. Depaus J, Delcourt A, André M. Th erapeutic recommen-
dations for early stage Hodgkin lymphomas. Br J Haematol. 
2019 Jan;184 (1):9-16.

7. Eichenauer D., Aleman B., André M., et al. ESMO Guide-
lines Committee. Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Prac-
tice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann 
Oncol. 2018, 29 (Suppl 4): iv19-iv29.

8. Eichenauer D., Engert A. How I treat nodular lympho-
cyte-predominant Hodgkin lymphoma. Blood. 2020, 136 
(26):2987-2993.

9. Gillessen S., Plütschow A., Fuchs M., et al. Intensifi ed 
treatment of patients with early stage, unfavourable Hodg-
kin lymphoma: long-term follow-up of a randomised, inter-
national phase 3 trial of the German Hodgkin Study Group 
(GHSG HD14). Lancet Haematol. 2021, 8 (4): e278-e288.

10. Gunther J., Fanale M., Reddy J., et al. Treatment of Ear-
ly-Stage Unfavorable Hodgkin Lymphoma: Effi  cacy and Tox-
icity of 4 Versus 6 Cycles of ABVD Chemotherapy With Ra-
diation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016, 96 (1):110-118.

11. Hokland P., Shah M., David K., et al. How I treat ad-
vanced Hodgkin lymphoma - a global view. Br J Haematol. 
2020,190 (6):837-850.

12. Hoppe R., Advani R., Ai W., et al. Hodgkin Lymphoma, 
Version 2.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in On-
cology. J Natl Compr Canc Netw. 2020, 18 (6):755-781.

13. Momotow J., Borchmann S., Eichenauer D., et al. Hodg-
kin Lymphoma-Review on Pathogenesis, Diagnosis, Current 
and Future Treatment Approaches for Adult Patients. J Clin 
Med. 2021, 10 (5):1125.

14. Pinnix C., Gunther J., Fang P., et al. Assessment of Ra-
diation Doses Delivered to Organs at Risk Among Patients 
With Early-Stage Favorable Hodgkin Lymphoma Treated 
With Contemporary Radiation Th erapy. JAMA Netw Open. 
2020, 3 (9):e2013935.

Неходжкинови лимфоми:

1. Ayyappan S., Maddocks K. Novel and emerging therapies 
for B cell lymphoma. J Hematol Oncol. 2019 Jul 25;12 (1):82. 
doi: 10.1186/s13045-019-0752-3. Erratum in: J Hematol 
Oncol. 2021, 14 (1):28.

2. Enke C. A. Times Not to Forget Radiotherapy When 
Treating Patients With Lymphoma. J Oncol Pract. 2019, 15 
(4):167-172.

3. Freedman A., Jacobsen E. Follicular lymphoma: 2020 up-
date on diagnosis and management. Am J Hematol. 2020, 



829

95 (3):316-327.

4. Hopfi nger G., Jäger U., Worel N. CAR-T Cell Th erapy in 
Diff use Large B Cell Lymphoma: Hype and Hope. Hemas-
phere. 2019, 3 (2): e185.

5. Houlihan O., Rangaswamy G., Dunne M., et al. Deep 
inspiration breath hold versus free breathing technique in 
mediastinal radiotherapy for lymphoma. BJR Open. 2021, 
(1):20200067.

6. Jaff e E., Barr P., Smith S. Understanding the New WHO 
Classifi cation of Lymphoid Malignancies: Why It‘s Impor-
tant and How It Will Aff ect Practice. Am Soc Clin Oncol 
Educ Book. 2017, 37:535-546.

7. Khan M., Jiang C., Subramanian K. Radiotherapy Should 
Be Part of a Multidisciplinary Discussion for Most Patients 
With Lymphoma. J Oncol Pract. 2019, 4:173-174.

8. Liu Y., Barta S. Diff use large B-cell lymphoma: 2019 up-
date on diagnosis, risk stratifi cation, and treatment. Am J 
Hematol. 2019, 94 (5):604-616.

9. Longo D., PPO Updates. Th e REAL Classifi cation of lym-
phoid neoplasms: one clinician’s view, 9, Lippincott, Philadel-
phia, PA, 1995, 1-12.

10. Lumish M., Falchi L., Imber B., et al. How we treat ma-
ture B-cell neoplasms (indolent B-cell lymphomas). J Hema-
tol Oncol. 2021,14 (1):5.

11. Mikhaeel N., Milgrom S., Terezakis S., et al. Th e Optimal 
Use of Imaging in Radiation Th erapy for Lymphoma: Guide-
lines from the International Lymphoma Radiation Oncolo-
gy Group (ILROG). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019, 104 
(3):501-512.

12. Quintanilla-Martinez L. Th e 2016 updated WHO classi-
fi cation of lymphoid neoplasias. Hematol Oncol. 2017, Suppl 
1:37-45.

13. Rosenquist R., Rosenwald A., Du M., et al. Clinical im-
pact of recurrently mutated genes on lymphoma diagnos-
tics: state-of-the-art and beyond. Haematologica. 2016, 101 
(9):1002-1009.

14. Schultz C.J. Reassessing the Role of Radiation Th erapy 
for the Treatment of Lymphoma: Historical Perspective and 
Opportunities in the Era of Image-Guided and Adaptive Ra-
diation Th erapy. J Oncol Pract. 2019, (4):175-176.

15. Smith A., Crouch S., Lax S., et al. Lymphoma incidence, 
survival and prevalence 2004-2014: sub-type analyses from 
the UK‘s Haematological Malignancy Research Network. Br 
J Cancer. 2015, 112 (9):1575-1584.

16. Tilly H., Gomes da Silva M., Vitolo U., et al. ESMO 
Guidelines Committee. Diff use large B-cell lymphoma (DLB-
CL): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treat-
ment and follow-up. Ann Oncol. 2015, Suppl 5: v116-25.

17. Wang L, Li L., Young K. New agents and regimens for 
diff use large B cell lymphoma. J Hematol Oncol. 2020, 13 
(1):175.

18. Wirth A., Mikhaeel N., Aleman B., et al. Involved Site 
Radiation Th erapy in Adult Lymphomas: An Overview of 
International Lymphoma Radiation Oncology Group Guide-
lines. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020, 107 (5):909-933.

Плазмоклетъчни неоплазии:

1. Blimark C., Holmberg E., Mellqvist U., et al. Multiple 
myeloma and infections: a population-based study on 9253 
multiple myeloma patients. Haematologica. 2015, 100(1): 
107.

2. Braunstein M, Weltz J, Davies F. A new decade: nov-
el immunotherapies on the horizon for relapsed/refractory 
multiple myeloma. Expert Rev Hematol. 2021 Mar 26. doi: 
10.1080/17474086.2021.1909469.

3. Bruno B., Wäsch R., Engelhardt M., et al. European Mye-
loma Network perspective on CAR T-Cell therapies for mul-
tiple myeloma. Haematologica. 2021 Apr 1. doi: 10.3324/
haematol.2020.276402.

4. Caers J., Paiva B., Zamagni E., et al. Diagnosis, treatment, 
and response assessment in solitary plasmacytoma: updated 
recommendations from a European Expert Panel. J Hematol 
Oncol. 2018, 11 (1):10.

5. Courant M., Orazio S., Monnereau A., et al. Incidence, 
prognostic impact and clinical outcomes of renal impairment 
in patients with multiple myeloma: a population-based reg-
istry. Nephrol Dial Transplant. 2021, 36 (3):482-490.

6. Delforge M., Vlayen S., Kint N. Immunomodulators in 
newly diagnosed multiple myeloma: current and future con-
cepts. Expert Rev Hematol. 2021, 31:1-12.

7. Devarakonda S., Efebera Y., Sharma N. Role of Stem Cell 
Transplantation in Multiple Myeloma. Cancers (Basel). 
2021, 13 (4):863.

8. Dimopoulos M., Moreau P., Terpos E., et al. Multiple My-
eloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for Diag-
nosis, Treatment and Follow-up. Hemasphere. 2021, 5 (2): 
e528.

9. Durie B., Hoering A., Abidi M., et al. Bortezomib with 
lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and 
dexamethasone alone in patients with newly diagnosed my-
eloma without intent for immediate autologous stem-cell 
transplant (SWOG S0777): a randomised, open- label, phase 
3 trial. Lancet 2017, 389:519-527.

10. Elhammali A., Amini B., Ludmir E., et al. New paradigm 
for radiation in multiple myeloma: lower yet eff ective dose 
to avoid radiation toxicity. Haematologica. 2020, 105(7): 
e355-e357.

11. Gagelmann N., Eikema D., Koster L., et al. Tandem 
Autologous Stem Cell Transplantation Improves Outcomes 
in Newly Diagnosed Multiple Myeloma with Extramedul-
lary Disease and High-Risk Cytogenetics: A Study from the 
Chronic Malignancies Working Party of the European Soci-
ety for Blood and Marrow Transplantation. Biol Blood Mar-
row Transplant. 2019, 25 (11):2134-2142.



830

12. Garderet L,. Beohou E., Caillot D., et al. Upfront autol-
ogous stem cell transplantation for newly diagnosed elderly 
multiple myeloma patients: a prospective multicenter study. 
Haematologica. 2016, 101 (11):1390-1397.

13. Garderet L., Cook G., Auner H., et al. Treatment options 
for relapse aft er autograft  in multiple myeloma - report from 
an EBMT educational meeting. Leuk Lymphoma. 2017, 58 
(4):797-808.

14. Gay F., Cerrato C., Petrucci M., et al. Effi  cacy of carfi l-
zomib lenalidomide dexamethasone (KRd) with or without 
transplantation in newly diagnosed myeloma according to 
risk status: results from the FORTE trial. J Clin Oncol. 2019, 
37 (suppl 15):8002.

15. Giebel S., Sobczyk-Kruszelnicka M., Blamek S., et al. 
Tandem autologous hematopoietic cell transplantation with 
sequential use of total marrow irradiation and high-dose 
melphalan in multiple myeloma. Bone Marrow Transplant. 
2020 Dec 18. doi: 10.1038/s41409-020-01181-x. Epub ahead 
of print. PMID: 33339899.

16. Kumar S., Flinn I., Richardson P., et al. Randomized, 
multicenter, phase 2 study (EVOLUTION) of combinations 
of bortezomib, dexamethasone, cyclophosphamide, and 
lenalidomide in previously untreated multiple myeloma. 
Blood 2012, 119:4375-4382.

17. Kumar S., Callander N., Alsina M., et al. Multiple Mye-
loma, Version 3.2017, NCCN Clinical Practice Guidelines in 
Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2017, 15 (2):230-269.

18. Mateos M-V., Fink L., Koneswaran N., et al. Bone com-
plications in patients with multiple myeloma in fi ve Euro-
pean countries: a retrospective patient chart review. BMC 
Cancer. 2020, 20 (1):170.

19. Mikhael J., Ismaila N., Cheung M., et al. Treatment of 
Multiple Myeloma: ASCO and CCO Joint Clinical Practice 
Guideline. J Clin Oncol. 2019, 37 (14):1228-1263.

20. Minnie S., Hill G. Autologous Stem Cell Transplantation 
for Myeloma: Cytoreduction or an Immunotherapy? Front 
Immunol. 2021, 12:651288.

21. Momm F., Greil C., Schäfer H. Towards individualized 
radiation therapy in multiple myeloma. Haematologica. 
2020, 105 (7):1763-1764.

22. Moreau P., Kumar S., San Miguel J., et al. Treatment of 
relapsed and refractory multiple myeloma: recommenda-
tions from the International Myeloma Working Group. Lan-
cet Oncol. 2021, 22 (3): e105-e118.

23. Okazuka K., Ishida T., Nashimoto J., et al. Th e effi  cacy 
and safety of modifi ed bortezomib-lenalidomide-dexameth-
asone in transplant-eligible patients with newly diagnosed 
multiple myeloma. Eur J Haematol 2020, 104:110-115.

24. Patel P., Oh A., Koshy M., et al. A phase 1 trial of autol-
ogous stem cell transplantation conditioned with melphalan 
200 mg/m2 and total marrow irradiation (TMI) in patients 
with relapsed/refractory multiple myeloma. Leuk Lympho-
ma. 2018, 59 (7):1666-1671.

25. Reeder C., Reece D., Kukreti V., et al. Cyclophosphamide, 
bortezomib and dexamethasone induction for newly diag-
nosed multiple myeloma: high response rates in a phase II 
clinical trial. Leukemia 2009, 23:1337-1341.

26. Roussel M., Lauwers-Cances V., Robillard N., et al. 
Front-line transplantation program with lenalidomide, 
bortezomib, and dexamethasone combination as induction 
and consolidation followed by lenalidomide maintenance 
in patients with multiple myeloma: a phase II study by the 
Intergroupe Francophone du Myelome. J Clin Oncol 2014, 
32:2712-2717.

27. Sive J., Cuthill K., Hunter H., et al. British Society of 
Haematology. Guidelines on the diagnosis, investigation 
and initial treatment of myeloma: a British Society for Hae-
matology/UK Myeloma Forum Guideline. Br J Haematol. 
2021 Mar 21. doi: 10.1111/bjh.17410. Epub ahead of print. 
PMID: 33748957.

28. Tsang R., Campbell B., Goda J., et al. Radiation Th erapy 
for Solitary Plasmacytoma and Multiple Myeloma: Guide-
lines From the International Lymphoma Radiation Oncology 
Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018 Jul 15;101(4):794-
808. Erratum in: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018, 102 
(5):1602.

29. Velasco R, Bruna J. Neurologic Complications in Mul-
tiple Myeloma and Plasmacytoma. Eur Assoc NeuroOncol 
Mag 2012, 2 (2):71–77.

30. Ганева П., Г. Арнаудов, Я. Петров, С. Лозенов, Б. 
Спасов, М. Минчев, Ч. Ботев, И. Тонев, М. Генова, Л. 
Гърчева, А. Михова, Г. Балаценко, Г. Михай лов. Анализ 
на резултатите от автоложна стволовоклетъчна 
трансплантация при пациенти с мултиплен миелом 
за периода януари 2009 г.   декември 2013 г. Хематология, 
ХLII, №1-2:10-16, 2016.



831





833

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

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

15ГЛАВА



834



835

ОЛИГОМЕТАСТАТИЧНА 
БОЛЕСТ, СТЕРЕОТАКТИЧНО 
АБЛАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 
– РАДИОХИРУРГИЯ, 
ПОВТОРНО И ПАЛИАТИВНО 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

В. ПЪРВАНОВА, 
И. МИХАЙЛОВА, Н. ГЕШЕВА, 
Д. ГЕОРГИЕВ, Б. ГЕНОВА, 
Е. МАНОВА, С. ЛАЛОВА

Олигометастатична болест

Понятието олигометастатична болест (ОМБ) e състоя-
ние на онкологично заболяване, което се характери-
зира с ограничен брой метастази в един или няколко 
органа и позволява успешно прилагане на локорегио-
нално лечение с радикална цел. Исторически теорията 
за метастатичната болест се развива на базата на теза, 
предложена от Халстед за присъщото на рака разпрос-
транение от локално към далечни места и презумпци-
ята, че ракът е системен процес, дори и в най-ранните 
случаи. По правило, при болните с метастазирало за-
боляване основен лечебен метод е прилагане на лекар-
ствено лечение.

Промяна в парадигмата за радикално лечебно поведе-
ние при болни с ОМБ е предложена за първи път от 
Ralf Weichselbaum и Samuel Helmann през 1995 г. (1). 
Олигометастатичната хипотеза предполага, че болни-
те с ограничен брой метастази в един или няколко 
органа са потенциално лечими при прилагане на ло-
кални – аблативни, радикални онкологични методи, 
като хирургично и лъчелечение. Допуска се, че още 
при първоначалното оперативно лечение на тумора 
са налични микрометастази, които успешно колони-
зират 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 мето-
ди 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 разви-
тието на метастазите се проявява относително късно 
в момент, когато раковите клетки са придобили мута-
ционни и растежни възможности, които им позволя-
ват да колонизират в отдалечени места. И oбратно, в 
модела на паралелна прогресия, метастазите се появя-
ват сравнително рано в развитието на първичния ту-
мор, т. е. първичният тумор и метастазите се развиват 
успоредно. Дали метастазите се развиват от първич-
ния тумор или се развиват независимо един от друг, 
или някои метастази пораждат други, е неизвестно за 
нас. Със съвременните образнодиагностични изслед-
вания 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 пе-
риод от време. Но често този период е изключително 
кратък – няколко месеца, и както подчертава изследо-
вателката 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 инди-
видуализирано. 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 ло-
кални аблативни методи на лечение (хирургия и сте-
реотактично лъчелечение), са основание да провежда-
ме 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 бъ-
дещите метастази не са пасивни приемници на цирку-
лиращи туморни клетки, те селективно и активно се 
модифицират от първичния тумор преди появата на 
ДМ. Процесът изисква действието на туморно секре-
тиращи 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 болес-
тта.

Oлигометастатичната, в сравнение с широко метас-
тазиралата болест, е биологично различнa. Остава 
открит въпросът, дали лечението и на първичния ту-
мор 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 чер-
нодробни 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 неза-
висима имунна активация, които са с най-добра пре-
живяемост, и такива с неблагоприятни резултати при 
свръхекспресия на VEGF и на NOTCH1, PIK3C2B му-
тации с активиране на E2F/MYC. Молекулярните под-
типове допълват клиничната стратификация на риска 
за нискорискови, междинни и високорискови пациен-
ти с различна 10-год. ОП, съответно 94%, 45% и 19%. 
Данните подпомагат с биологична основа прогнозата 
за лечимост на ОМБ при колоректален карцином с ло-
кални методи.

Идентифицирането на микро РНК и възможността за 
разграничаване на олиго- от прогресивна метастатич-
на болест при простатен карцином е все още неубе-
дително за използването ѝ като кандидат-биологичен 
маркер при прогноза и избор на лечебен метод (6). За 
установяване приноса на локалното лечение при ме-
тастазирал простатен карцином Deek M. § Р.Tran през 
2020 г. (7) предлагат проучванията да сравняват резул-
татите в 3 групи болни с ОМБ: де ново установена син-
хронна, олигорецидивираща или олигопрогресираща 

метастатична болест.

Независимо от напредъка, все още липсват категорич-
ни биомаркери за идентифициране на пациенти с оли-
гометастатична болест (ОМБ) и диагнозата се поставя 
единствено въз основа на заключения от образни ме-
тоди. Туморният обем (тежест) или количеството на 
тумора в организма е труден параметър за определяне 
и при разнообразието от видове тумори, клинична из-
ява и общо състояние на болния, изборът на лечебно 
поведение и прогноза oстават трудни.

Въпреки че все още няма единно академично опреде-
ление, ОМБ се дефинира с наличие на пет или по-мал-
ко, клинично откриваеми метастатични лезии. Из-
следователите 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 (виру-
лентност) са подгрупа в този спектър, които могат да 
бъдат излекувани предимно с локални методи. Инте-
грирането на клиничните и молекулярни особености 
на туморите е възможност за разграничаване на оли-
гометастатичната от полиметастатична болест, 
което е обещаващо за прогнозата и вземането на пра-
вилно клинично решение. За тази цел включването на 
молекулярни корелативни изследвания и подбор на 
биообразци е крайно наложително в бъдещи протоко-
ли 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 по-
добряване 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 подбра-
ни 17 типа ОМБ за оценка на резултатите от радикал-
но локално лечение, както в рамките на клиничните 
изпитвания, така и извън тях. Анамнеза за полиметас-
татично 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 ди-
агнозата или до 6 мес. от лечението, и на метахронна 
ОМБ, с интервал > 6 мес. от диагнозата на злокачестве-
ното новообразувание (Фиг. 1.). Въвеждат се термини-
те олигорецидив, олигопрогресия и олигоперситенция за 
оценка на ефекта от лечение на ОМБ. Тази класифи-
кация и номенклатура очаква оценка в проспективно 
проучване OligoCare study (9). Тази концепция се до-
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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%, надбъб-
речни 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. Разпреде-
лението 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 подобре-
ние в контрола на заболяването и преживяемостта при болни с добри прогностични характеристики (1). Абла-
тивното 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 от-
криват в по-ранни етапи поради подобрените техники за образна диагностика. Дългосрочните резултати вари-
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рат в зависимост от характеристиките на метастатич-
ното засягане – метахронни или синхронни с първич-
ния тумор, билобарни или само в единия лоб, с или без 
екстрахепатални метастази и др. Десният лоб се засяга 
по-често поради анатомични особености и възмож-
ност за циркулиращи туморни емболи предимно в ба-
сейна на дясната портална вена. Чернодробни метас-
тази възникват и чрез дрениране на метастатичните 
лимфни възли през венозните и лимфни комуникации 
на ductus thoracicus. Установяване на лимфни метас-
тази в порталната система променят прогнозата към 
много лоша.

Петгодишната преживяемост при чернодробни ре-
зекции 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 обясня-
ва 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 първона-
чалната резекция се установяват рецидиви при 25-40% 
от случаите, но с нарастване възможностите на хирур-
гичните техники и посрещане на усложненията, все 
по-активно се осъществяват повторни резекции при 
единични метастатични рецидиви (12).

Съществуват много доказателства, че радикалната хи-
рургична 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 ме-
тастазектомия, 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 прежи-
вяемост 15 месеца и най-добра прогноза при болни с 
герминативноклетъчни тумори и наличие на единич-
на метастаза. Guerrini G. et al. 2017 г. (14) потвържда-
ват горните резултати при прилагане на торакоскоп-
ска 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 ту-
мор на мозъка, като при възрастни пациенти с аван-
сирал 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, ко-
лоректален, при злокачествен меланом или бъбречно-
клетъчен карцином. Мозъчните метастази са резултат 
от колонизиране на циркулиращи туморни клетки в 
мозъчните микросъдови структури – подходяща сре-
да за туморен растеж, където проникването на проти-
вотуморни лекарствени препарати е ограничено (15) 
Въпреки напредъка в мултимодалното лечение – съ-

временно ЛЛ и използване на минимално инвазивни 
хирургични техники, развитието на мозъчните метас-
тази е съществен фактор за незадоволителна прежи-
вяемост по-малко от една година.

Определянето на оптималното лечение според 
Moravan M. et al. 2020 г. (16) за всеки конкретен паци-
ент 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 нами-
рат „благоприятна“ среда за растеж в определен ор-
ган. 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 пре-
хода 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, ади-
позните клетки и минерализираната костна матрица, 
наричан често „порочен цикъл“ . Туморните клетки 
стимулират остеобластите, които от своя страна въз-
действат на остеокластите чрез секреция на цитокини 
и семейство тумор некротизиращи фактори (TNF), 
които активират ядрените лиганди (RANKL). Индуци-
раните остеокласти разграждат костната матрица чрез 
производство на силни киселини и протеази. При де-
градацията на костите от остеокластите се освобож-
дава TGFβ и други фактори на растежа, съхранявани 
в костната матрица, които допълнително стимулират 
туморните клетки. Именно костните модулатори са 
насочени към редуциране на остеокластната актив-
ност и скелетната болка при болните.

Костите са третата, най-честа локализация на метас-
тазиране след тази в черния и белия дроб, което в зна-
чителна 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 хема-
тогенна дисеминация предимно при рак на млечна-
та 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 карцино-
ма, в съчетание с мултипления миелом и карциномите 
на щитовидната жлеза и бъбреците, образуват т. нар 
„остеотропен феномен“, което означава тумор с из-
вънредно голям афинитет към развитието на костни 
метастази.
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Най-засегнати са богато кръвоснабдените кости с ак-
тивна миелопоеза – аксиалния скелет в 80% и поради 
безклапните гръбначни плексуси, следват проксимал-
ните части на тръбестите кости, ребра, стернум, че-
репни, 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).

Фигура 2. Процентно разпределение на метастази-
те в отделите на гръбначния стълб

Остеобластните метастази са остеосклеротични ог-
нища, уплътнения на спонгиозната кост – локален фе-
номен, при който туморните клетки активират остеоб-
ластните ивици в преградките на спонгиозата (млечна 
жлеза, простатна жлеза и панкреас). При остеокласни-
те метастази туморните клетки активират остеокла-
стите, 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-

ни метастази се откриват в съседство лезии от двата 
типа. При карцином на млечната жлеза след лъчеле-
чение – овариектомия или хормонотерапия. Постига 
се засилено склерозиране на остеолитичните огнища, 
а понякога – пълно рекалцифициране. Обратен фено-
мен след лечение на простатния карцином – остеолиза 
на остеосклеротичните костни огнища и по този на-
чин – 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 ком-
пресия на гръбначния мозък. Най-често лечението 
съчетава медикаментозна и метаболитна терапия с 
перкутанно лъчелечение и по-рядко оперативно ле-
чение. 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 заба-
вя прогресията на наличните костни метастази.

Murali N. et al. 2020 г. (20) правят анализ на ранните 
резултати от успешно приложение на методите на ин-
тервенционалната онкология за локално лечение на 
първичен и метастатичен рак, включително и на ОМБ, 
като обхватът на интервенционалното лечение включ-
ва радиочестотна аблация, хемоемболизация, радио-
емболизация, криохирургия и др. с цел радикално из-
лекуване или палиативна редукция на туморния обем.

Олигометастазиралият рак е признат за отделен кли-
ничен субект в продължение на повече от 100 години. 
Десетилетия хирурзите разработват стратегии за иден-
тифициране на пациенти с ОМБ, които биха имали по-
тенциал да се излекуват чрез хирургично отстраняване 
на олигометастазите – „метастазектомия“. Окуража-
ващите резултати от локално аблативно лечение при 
олигометастатични пациенти превърна лечебните на-
мерения 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 рацио-
налното прилагане на локалните методи при ОМБ и 
изследователи като Boff a 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 пре-
цизна образна диагностика и уредби за облъчване се 
въведе нов и ефективен аблативен локален метод на 
лечение в онкологията – стереотактично аблатив-
но 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 РАДИОХИРУРГИЯ-
ТА – СТЕРЕОТАКТИЧНО АБЛАТИВНО ЛЪЧЕЛЕ-
ЧЕНИЕ

Радиохирургичният метод е резултат от единство на 
иновативна концепция, радиобиология и прилагане 
на най-нови технологии за туморни изображения, съ-
четани 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 инакти-
виране на тумора при пренебрежима ранна токсич-
ност и увреждане на околните здрави тъкани.

Стереотактичният компонент на тези техники се от-
нася до процедура, при която мишенният обем се ло-
кализира спрямо фиксирана триизмерна референтна 
система, като твърда рамка на главата, костни струк-
тури или фиксирани изкуствени маркери. Обездвиж-
ването на пациента е съчетано с образно верифицира-
не при всяка фракция или лъчев сноп в целия курс на 
лечение, с механизми за преодоляване на физиологич-
ните движения на туморите. Безопасното реализиране 
на много по-висока дозова фракция от стандартното 
лъчелечение се извършва чрез малки и прецизно оч-
ертани обеми в човешкото тяло. Използват се разно-
образни методи за локализиране и следене на тумора, 
обездвижване на пациента, анатомотопографско и 
дозиметрично планиране, дозиметрично верифици-
ране и аплициране на предписаната доза. За разлика 
от стандартното лъчелечение, където осигурителните 
зони (основно за компенсиране на дихателните дви-
жения) 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 интервенцио-
нални), но е неинвазивен с подобна ефективност и по-
ниска токсичност, което дава възможност за бързо ин-
тегриране на болния в комплексното противотуморно 
лечение.

Създателите Lars Leksell и радиобиологът Borje Larsson 
през далечната 1951 г. прилагат за първи път радиохи-
рургия (РХ) чрез ортоволтно рентгеново лъчение, впо-
следствие с протони в университета в Упсала, Швеция, 
като го наричат „лъчев нож“, поради имитиране ефек-
та на скалпел. Високата цена и дозиметричните неси-
гурности 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 уско-
рител, а медицинските физици Winston & Lutz в Бос-
тън докладват за необходимостта от прецизност при 
имобилизиране на пациента за постигане на висока 
точност. Прогресът на диагностичните сканиращи ме-
тоди с висока резолюция (КT, MРТ, ПET-КТ) през 80-
те години дадоха възможност за локализиране и очер-

таване на интра- и екстракраниални зони на интерес и 
възможност за очертаване на малки мишенни обеми. 
Постепенно технологичните принципи при РХ за гла-
ва се пренасят за лечение на тумори с екстракраниал-
на локализация. Стартира и роботизираната РХ с кон-
струирането на Ciber Knife – уредба, снабдена с рент-
генова изобразяваща система, която следи мишенните 
обеми и екстракраниално в тялото на болния. Oбра-
зите се сравняват с компютърнотомографските обра-
зи от aнатомотопографското планиране преди всяко 
облъчване и лъчевият сноп се насочва към него (22).

През последното десетилетие за стереотактич-
ното аблативно лъчелечение (stereotactic ablative 
radiotherapy – SАRT) се използват различни, но об-
щоприети термини. В зависимост от броя на фракци-
ите 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 из-
ползва „хипофракционирано стереотактично лъче-
лечение“ (hypofractionated stereotactic radiotherapy – 
hSRT).

В зависимост от мястото на приложение в тялото на 
болния англосаксонските автори разделят стереотак-
тичното 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 молекула-
та на ДНК. При прилагане на високи дози в единични 
фракции радиобиологичните принципи на 4R са не-
приложими, което е предимство на метода. Не се на-
блюдава възстановяване (Recovery) при облъчване под 
30 минути, пренебрежима е зависимостта от кисло-
родния ефект (Reoxygenation), предизвиква се предим-
но интерфазна смърт (Redistribution) във всички фази 
на клетъчния цикъл, не само в лъчечувствителните, и 
не се наблюдава репопулация (Repopulation) на клет-
ките. Други механизми на лъчевия отговор при стере-
отактичната радиохирургия, които са по-категорично 
изразени от тези при стандартното лъчелечение, са 
промените във васкуларизацията на тумора чрез ув-
реждане ендотела на съдовете, образуване на емболи, 
склерозиране, нарушения в храненето на тумора и ин-
директно спиране на неговия растеж, особено валидно 
за доброкачествените тумори (24).

Добре известно е, че новообразуваните туморни кръ-
воносни съдове са крехки и изключително чувстви-
телни при дози > 10 Gy, които причиняват значителни 
щети в съдовете на тумора, влошават вътретуморната 
среда, предизвикват исхемична или косвена/вторич-
на туморна клетъчна смърт в рамките на няколко дни 
след SRS или SRT с преобладаване на некроза (некро-
биоза). Въздействието върху тумора е съпътствано с 
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отделяне от увредените клетки на разградни, множе-
ство протеинови комплекси (DAMPs) и цитокини. Те 
осъществяват допълнително, не само локален, но и 
системен противотуморен ефект, наричан извънтар-
гетен или извънмишенен (abscopal) или извън полето 
на облъчване ефект. Demaria S. et al 2004 г. (25) в екс-
периментални 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 ту-
морен обем също се включва в механизмите на сис-
темния отговор. През 2009 г. Formenti S. et al. (26) оп-
исват 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 ак-
тивиране на противотуморен имунен отговор, опи-
сан както след конвенционално хипофракционирано 
ЛЛ, но по-скоро след аблативно стреотактично ЛЛ, 
главно при малигнения меланом с установена циторе-
дукция 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 нор-
моксични, хипоксични туморни и ендотелни клетки, 
съобразно LQ модела.

На фиг. 3 са илюстрирани вероятностите за настъпила 
смърт при а) наситени с кислород клетки след реали-
зиране на доза от 2-5 Gy; при b) хипоксични тумор-
ни 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 съ-
довете 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 вто-
ричния чрез съдово увреждане се освобождават свър-
зани с тумора пептиди и различни противовъзпали-
телни 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, сле-
дователно, 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 ефек-
тивна 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 съотно-
шението 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 зна-
чение за правилното изчисляване на BED или EQD2. 
Например, някои бавнорастящи тумори, като рак на 
простатата, рак на гърдата, меланом и сарком на меки-
те 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 спирач-
но 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 обез-
движване и грубо локализиране. От съществено зна-
чение 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 изо-
бразяваща система.

Анотомотопографско планиране. За осъществяването 
на анатомотопографското планиране при провеждане 
на радиохирургия се използват образи, освен от кон-
венционален компютърен томограф и от други образ-
ни методи – МРТ и ПЕТ/КТ. Осъществява се слива-
нето им с цел по-точно очертаване на обемите за об-
лъчване. 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 из-
искване за малък таргетен обем, с малки осигурителни 
граници. Истинският туморен обем (ТО – GTV) съ-



842

държа лезията, видима на МРТ/КT. Клиничният ми-
шенен обем (КМО – CTV) включва микроскопското, 
подозирано разпространение на тумора, съобразно 
биологията на тумора. Например, допълнително раз-
ширяване 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 ту-
морна инфилтрация при някои от тях. Планираният 
мишенен обем (ПМО – PTV) трябва да бъде съобразен 
и с несигурности в позицията на пациента. Разширя-
ването на осигурителната зона от ТО до ПМО, пора-
ди използване на различни търговски терапевтични 
уредби, всеки център следва да проверява и прилага 
граници, въз основа на собствените измервания и на-
блюдения. При радиохирургия на органи, за които е 
характерна по-голяма амплитуда на движение, като 
бял дроб и надбъбрек, при планиране на лъчелечение-
то 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 фор-
мата на анатомичните структури по време на лъчеле-
чението (включва всички дихателни, сърдечни и др. 
физиологични движения).

Дозово-ограничаващите структури – критични орга-
ни (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 конвенцио-
налното лъчелечение, което се основава на хомогенно 
получаване на предписаната доза в планирания ми-
шенен обем, при стереотактичното лъчелечение има 
следните специфики:

1. Поради реализиране на много висока доза за фрак-
ция 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 висо-
ки дози извън мишенния обем, трябва да се све-
де до минимум за ограничаване риска от локална 
токсичност, което налага постигане на много висок 
градиентът на намаляване на дозата извън ми-
шенния обем.

3. В случаи, когато разликата в размера и позицията 
на КМО, които се дължат на физиологични движе-
ния 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 облъчва-
не, се въвежда обединен обем, включващ възмож-
ните положения на КМО (контурира се вътрешен 

мишенен обем – ВМО). Вътрешният мишенен обем 
зависи от вариантите за отчитане и компенсация 
на физиологичните движения по време на облъч-
ване.

4. Планираният мишенен обем (ПМО) включва до-
пълнителна осигурителна зона, която да компен-
сира грешките в позиционирането на пациента, до-
пустимите промени в параметрите на терапевтич-
ната уредба и промените на КМО между отделните 
фракции.

5. Понастоящем не е определена зависимостта меж-
ду големината на осигурителната зона и лечебните 
резултати, което налага адекватността на осигури-
телната 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 слу-
чайните и систематични грешки при провеждане 
на СТАЛЛ. Препоръчва се осигурителната зона в 
краниокаудална посока от 5 до 10 мм, а в остана-
лите посоки – от 2 до 5 мм в зависимост от опита.

Качеството на дозиметричния план зависи от мето-
диката, която е избрана за изработването на плана, 
оптимизационния и изчислителен алгоритъм и въз-
можностите на лъчетерапевтичната уредба. Дозимет-
ричният план може да бъде изработен чрез използване 
на следните техники:

1. Триизмерно конформално лъчелечение (3DCRT), 
при което дозиметричният план е резултат на ти-
пично директно планиране (не се използва опти-
мизационен 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 опи-
сани неговите характеристики както следва: покритие 
на планирания мишенен обем; хетерогенност (нехо-
могенност) на дозата в ПМО; индекс на конформност 
на изодозното разпределение; местоположение и обем 
на областите с доза по-висока от предписаната; гради-
ент на дозата извън ПМО. В ръководствата за СТАЛЛ 
в табличен вид се представят видовете нормални тъ-
кани 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-
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малната доза в точка и уврежданията, свързани при 
регистрирана токсичност ≥ от 3 степен за съответния 
критичен орган, които се ползват в процеса на кли-
ничното и дозиметрично планиране (30).

Верификационни техники (проверка). Образно асис-
тираното 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 провер-
ка на лъчетерапевтичния план е изключително важна, 
особено при облъчване на малки обеми с високи еди-
нични дози. Разработени са няколко техники за вери-
фикация чрез образни методи и чрез имплантиране 
на маркери (fi ducials) в тумора или в непосредствена 
близост до него.

Проверката на плана чрез образни методи се осъщест-
вява с помощта на система за електронни портални 
изображения (EPID), която е монтирана в самата ма-
шина 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). Про-
верката на плана се осъществява само по костни репе-
ри. При използването на CBCT техниката се получава 
3D oбраз в трите основни равнини. Предимството на 
CBCT образа е възможността да се представят визу-
ално 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 монтира-
не на диагностичен КТ в процедурното помещение на 
апарата (In-room CT) или използването на МРТ ус-
корители. При In-room CT се получава образ с голя-
ма 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 ус-
корител. Използват се стандартни средства за имоби-
лизация. 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 им-
плантирането на малки маркери (fi ducials) в тумора 
или в непосредствена близост до него. Те могат да 
бъдат изработени от различни материали като меди-
цинска стомана, злато или гел. Стандартно се имплан-
тират 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 недоста-
тък на този метод е възможността на маркерите да 
мигрират, макар и рядко, към други анатомични об-
ласти (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. Осъ-
ществява се верификация на плана в реално време, т.е. 
по време на самото облъчване. Системите следят дви-
жението на тумора и спират облъчването при отмес-
твания, които са по-големи от предварително зададе-
ните. При кибер ножа са разработени различни видове 
оптични системи за проследяване (стерео камера с оп-
тични 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 па-
циентите са облечени със специална жилетка, в която 
са внедрени 3D LED маркери. По време на облъчване-
то 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 не-
йонизиращи лъчения като ултразвук, инфрачервено и 
електромагнитно проследяване (Calypso система).

Радиохирургия при олигометастатична болест 
(ОМБ)

Терапевтичните постижения в онкологията не са на-
пълно изяснени при метастатично заболяване, което 
остава до голяма степен нелечимо и е основната при-
чина за фатален край на болния. Метастатичният про-
цес може да се появи както рано, така и късно в ево-
люцията 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, маршру-
ти за метастатична колонизация и да даде представа 
за биологията на метастатичния процес. Има данни, 
които предполагат, че макроеволюцията на метаста-
тичното заболяване е свързана с началото на хромо-
зомната нестабилност, която трябва да се използва 
при комбинираното прилагане на локалните и систем-
ни методи при ОМБ (33).

ОМБ обикновено се определя като стадий на клинич-
но или рентгенологично доказано метастатично за-
боляване с ограничен туморен обем и бавно разпрос-
транение. Потенциалните ползи от отличния туморен 
контрол с ниска токсичност доведоха до нарастваща 
употреба на СТАЛЛ в редица клинични случаи, къ-
дето има предимства пред хирургичната резекция. 
Методът е неинвазивен, може да се прилага в анато-
мични места, недостъпни за операция и поради пре-
небрежима токсичност – без прекъсване и в хода на 
системното лечение (34). Клиничните проучвания 
сравняват резултатите за локален контрол и обща пре-
живяемост (по-често свободна от заболяване) на ОМБ 
при солидни тумори с хирургично лечение, интервен-
ционални методи – HFU, радиоемболизация и др, кон-
венционално палиативно ЛЛ и стереотактична радио-
хирургия. Селекцията на болните в групи е трудна при 
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различен ограничителен брой метастази – 1-3/4-5/5-
10, защото броят на метастазите не винаги отговаря 
на туморната тежест – обема на ОМБ. Хипотезата на 
ОМБ предполага, че пациенти с ограничен брой ме-
тастази могат да бъдат излекувани, ако всички лезии 
се излекуват. Доказателствата от рандомизирани кон-
тролирани 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 пър-
вичния тумор.

Мозъчно метастазиране и SRS

Първото рандомизирано проспективно проучване 
през 1990 г. заключи, че хирургичното отстраняване 
на единична мозъчна метастаза, последвана от цялост-
но 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) оп-
ровергаха 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 па-
циенти с една неоперабилна мозъчна метастаза, срещу 
самостоятелно WBRT – преживяемост 6,5 срещу 5 ме-
сеца (р. 03). Въпреки че липсва предимство за прежи-
вяемост 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, продължи-
телно подобряване в качеството на живот при болните 
с различни туморни хистологии. Добавянето на тар-
гетна и имунотерапия към SRS даде нови доказател-
ства 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 тар-
гетна терапия при рака на гърдата, рака на белия дроб 
и меланома, както и използването на SRS в предопе-
ративен план. Очакват се доказателства за определяне 
оптималната последователност на онкологичните ме-
тоди и се идентифицират специфични подгрупи паци-
енти, 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 проуч-
ване на Widder J. et al. 2013 (39) не показа разлика в ОП 
при пациенти с белодробни олигометастази с различ-
ни биологични подвидове, лекувани с белодробна ме-
тастазектомия (PME), или SBRT при противопоказа-
ния за операция. При проследяване от 43 месеца, ОП 
на 1, 3 и 5 години е напълно съпоставима – 87%, 62% и 

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 олигометас-
татичен NSCLC (1-3 метастази), 2016 г., сравни конвен-
ционално ЛЛ (SBRT) хирургично лечение с поддържа-
ща терапия след първа линия системно лечение и ста-
билна 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 оп-
тималната биологично еквивалентна доза на консоли-
диращото ЛЛ остава открит. Подобрената преживяе-
мост 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 па-
лиативно 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 белод-
робни 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 ста-
тистически 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 кон-
тролната група. В обобщение, доказателства от ран-
домизираното проучване подкрепят ползата от SRТ 
при ОМБ и сега предстои да се докаже тази полза в 
две последващи изпитвания фаза 3 – текущите SABR-
COMET-10 (NCT03721341), които включват пациенти 
вече и с 4-10 метастатични лезии, и SABR-COMET-3 
(NCT03862911), коeто включва пациенти с 1-3 ме-
тастатични лезии, коментират Palma D., A. Warner, S. 
Senan 2020 г. (42).

Резултатите от проспективно рандомизирано проуч-
ване във фаза 2 – STOMP 2018 г. (43) при асимптома-
тична ОМБ на простатен карцином (≤ 3 екстракрани-
ални мет. лезии и тестостероново ниво > 50 ng/mL), 
сравни наблюдение с агресивно локално лечение на 
метастазите – операция или SRT на всички диагности-
цирани лезии. От 31 пациенти при 25 са приложили 
SRT и при 6 – оперативно лечение. Свободната от за-
боляване 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 самостоя-
телна 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 заболя-
емост и смъртност. Черният дроб е защитен от някои 
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цитотоксични агенти поради естествената си деток-
сикационна функция и относително хипоксичното си 
състояние. При повечето чернодробни метастази кръ-
воснабдяването е директно от чернодробната артери-
ална система, докато 80% от перфузията на нормалния 
черен дроб се осигурява от порталната венозна систе-
ма. Това явление налага нови интервенционни радио-
логични техники за лечение на неопластично засягане 
на черния дроб. По същия начин, напредъкът в образ-
ната диагностика позволи по-категорична анатомична 
локализация на чернодробните метастази, което до-
веде до нови минимално инвазивни или неинвазивни 
лечения за тези тумори.

Резекцията на ограничен брой изолирани чернод-
робни метастази от колоректален рак е свързана и с 
подобрена обща преживяемост. (44) Проучванията, 
показващи повишаване на общата преживяемост при 
резекция на чернодробни метастази от неколоректал-
ни злокачествени заболявания, са оскъдни. Въпреки 
това се съобщава за дългосрочни резултати при из-
брани 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 паци-
енти с добре определен, изолиран брой чернодробни 
метастази.

Стереотактичната радиохихирургия (SRT) е все 
по-привлекателна опция за пациенти с ограничен 
брой нерезектабилни чернодробни метастази, изис-
кващи лечение, адекватен нормален резерв на черния 
дроб и тумори с размери под 6-8 см. Целта е да се реа-
лизира висока доза в лезията и да се осигури локален 
контрол с максимално ограничена доза в околния па-
ренхим и вероятност за усложнения. В литературата 
са докладвани редица ретроспективни и проспектив-
ни проучвания за SRT при лечението на чернодробни 
метастази (46, 47, 48).

Все още липсва консенсус относно схемата за опти-
мална 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 тера-
пии), 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 ком-
бинира опита на Станфорд, Princess Margaret Hospital 
и университетът в Колорадо, включва 65 пациенти с 
общо 102 чернодробни метастази. Прогнозният диа-
пазон 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 по-
добрена преживяемост.

Проучването на Lee М. et al. 2009 г. (51) включва 68 бо-
лни със среден туморен обем от 76 см3, следва индиви-
дуализирано 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 лекува-
ни с туморни обеми в широк диапазон от 2 до 614 ml, 
което обяснява и различните граници в дозата – 30-
60 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 Scheft er 
Т. et al. 2005 г. (53)

След SRT на черния дроб, през първите няколко месе-
ца се наблюдава зона на хиподенсност при последващи 
КТ сканирания, съответстващи на обема, който пър-
воначално е получил 30 Gy или повече. Това явление 
вероятно се дължи на венооклузивните ефекти, опи-
сано 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 пор-
тална венозна фаза и свръхплътност на късната фаза. 
Основната патофизиология на реакцията от тип 2 е, 
че синусоидите в облъчената област получават кон-
трастното вещество по-късно, отколкото в нормалния 
черен дроб (което причинява хиподенсност в портал-
ната 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. Пре-
товарването на малките чернодробни вени може би 
вече е повлияло на контрастния приток (което води 
до хиподенсност в порталната венозна фаза). Въпре-
ки това, еферентните вени все още могат да изчистят 
контрастното вещество достатъчно бързо за поява на 
изоденсност в късната фаза. Реакцията от тип 3 се про-
явява по-късно (3,9 месеца след SRT), което предста-
вя 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 свърза-
на 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 хипофрак-
ционирани 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 пали-
ативно 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 нали-
чието 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, свър-
зани с прогресията на тумора и токсичности като фрактура на гръбначния стълб и миелопатия. Усъвършенства-
нето 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, варира-
щи 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 кон-
венционалната палиативна лъчетерапия при пациенти 
с ОМБ.

Ретроспективните проучвания при лъчерезистенти 
тумори показаха едногодишен локален контрол от 
83% след лечение на метастази от карцином на бъбре-
ка 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 ре-
зултати, 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 до-
бър локален туморен контрол, оценен на 1 г. при > 80% 
от болните (68). Redmond К. et al. 2016 г. (69) съобща-
ват за локален контрол от 66 до 90% на 1 г. и намалява-
не на болката в 65 до 81% от случаите.

Проучванията на Hashmi А. et al. 2016 г. (70) за пов-
торно 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 от-
слабва 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 конвен-
ционалното ЛЛ. Независимо от механизма на КФ, тя 
може да доведе до по-нататъшна болка и необходи-
мост 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 ме-
тастатично разпространение при недребноклетъчен 
рак на белия дроб, бъбречноклетъчен карцином и ма-
лигнен меланом (72). Напредъкът в лечението на ме-
тастатичната 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 метас-
тази в надбъбречната жлеза, тъй като няколко хирур-
гични опита показват възможността за дългосрочна 
преживяемост след резекция на изолирани метастази 
в надбъбречната жлеза, особено от недребноклетъчен 
рак на белия дроб. Резекцията на единична надбъб-
речна метастаза при рак на белия дроб в многоцен-
трово 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 разнопо-
сочни резултати по отношение на локалния контрол в 
малки проучвания (75). Лъчелечение се прилага рядко 
и най-често при палиативно болни в случаи на изразе-
на 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 преживя-
емостта. При болни, провели SRT на 1 до 5 метаста-
зи, се отчита средна ОП от 41 месеца, в сравнение с 26 
месеца при пациенти, получавали стандартно лечение. 
Освен това, свободният от заболяване период е значи-
телно по-дълъг при SRT (12 месеца), в сравнение с кон-
тролната група (6 месеца).

Chawla S. et al. отчитат през 2008 г. (78) 1-год. локален 
контрол и ОП, съответно при 55% и 44% от първона-
чален 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 Casa-
massima 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. лока-
лен контрол при 96% от разнородни схеми на фрак-
циониране на SRT.

Наскоро Franzese С. et al. 2017 г. (80) съобщават за ре-
зултат при 46 пациенти, лекувани със SRT (40 Gy в 4 
фр.) при средно време на проследяване от 7,6 месе-
ца. Локалният контрол на 1 и 2 г. е съответно 65,5% 
и 40,7%. През 2019 г. Scouarnec C. et al. (81) лекува ме-
тастази 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, неза-
висимо от мястото на първичния тумор.

Прогностични клинични фактори при селекция на 
пациенти за прилагане на интра- и екстракраниал-
на радиохирургия

Hong J. et al. 2018 г. (82) идентифицират прогностични 
клинични фактори за екстракраниална радиохирур-
гия 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 следни-
те характеристики: възраст, пол, вид първичен тумор, 
интервал до диагнозата на ОМБ, брой лекувани метас-
тази, 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 преживяе-
мост (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 Значим фактор за ЛЛ

Карцином на гърдата, бъбреците или простатата 75%
Прилагането на по-висока био-
логично ефективна доза (BED) (p 
.01) е свързана с по-добра OП.

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%

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) про-
тивотуморен 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. Ле-
куваните 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 ре-
зекция 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 систем-
но 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 – менинги-
оми, 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 го-
дина, 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 малфор-
мации (АВМ)

Университети в Питсбърг и Вирджиния докладват за настъпила обтурация при 
70% от болните, при пренебрежима токсичност. Препоръчва се еднократно при-
лагане 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 ство-
ла.

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 новодиагностицира-
ните ХА са: наблюдение, медикаментозно лечение, резекция, конвенционално ЛЛ и РХ, която се явява алтернати-
ва 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 хипофрак-
циониране (HSRT) с по-кратко проследени резултати, но с тенденция за по-добри, които се нуждаят от по-ната-
тъшна 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 иноперабил-
ни 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 про-
тивотуморно 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 карци-
ном 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 карци-
ном

(87, 88)

Прилагат се следните лечебни схеми: 60 Gy/3фр., 48 Gy/4фр., 50 Gy/5 фр., 60 Gy/5 фр.

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 хисто-
логичния тип аденокарциномите показват по-добри 3-годишни лечебни резултати 
по отношение на локален контрол, в сравнение с плоскоклетъчните карциноми – съ-
ответно 80% към 62%, (p  .0002)

Най-често наблюдаваните усложнение са пневмонит, болка в гръдната стена, фрак-
тура 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 токсич-
ност) спрямо периферни тумори.

Панкреасни тумори

(89,90)

Прилагат се 3-5 фракции при средна дневна доза 28 Gy (24-36 Gy).

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. гастро-
интестинална 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. Въ-
преки високия процент на локален контрол болните бързо развиват далечни метас-
тази, 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 за-
виси от чернодробната функция. Е фикасността на SRT при хепатоцелуларния карци-
ном 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 раз-
мерът 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 токсич-
ност. 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 ме-
тастази, 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 недребнокле-
тъчен 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 кон-
солидираща терапия с лъчетерапия или хирургия подобрява резултата при 49 пациенти с ОМБ при недребно-
клетъчен 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 прека-
тегоризирани 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 биохими-
чен рецидив, двама стават хормонално резистентни и един умира от рак на простатата. Съществува нова пара-
дигма 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 метас-
тази, заедно с локално ЛЛ (БрТ или ПЛЛ) за областта на простатата и андрогенна терапия при ОМБ с ниска ме-
тастатична 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-до-
бра свободна от кастрационно-резистентен рак преживяемост, в сравнение с тези без облъчване на метастатич-
ните 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 свър-
зан с общото здравословно състояние на пациента преди лечението, приложената доза, локализацията и най-ве-
че 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 пре-
доставя критичен преглед на скорошните развития 
във всяка от тези области, като по-специално подчер-
тава предизвикателствата пред клиницистите и об-
съжда потенциалните области за бъдещи изследвания.

ПОВТОРНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Един от най-трудните проблеми в онкологията е лъче-
лечението на вече облъчвани пациенти. То се превър-
на в предизвикателство с развитието на съвременните 
лъчетерапевтични техники и възможността за ради-
кално лечение и при болни с ОМБ. Повторното лъче-
лечение е прилагане на лъчелечение (перкутанно, бра-
хитерапия или интраоперативно) във вече облъчвана 
област по повод персистенция, рецидив или метаста-
зиране от същия или друг злокачествен тумор. Съвре-
менните 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 здра-
ви структури (критични органи). След рестадиране на 
болните стана възможно прилагане на високи лечебни 
дози. Предимство при повторното лъчелечение нами-
ра протонната терапия, все още в проучвания, поради 
по-ниска входна доза, доставяне в дълбочина на мак-
сималната си енергия, създаване на стръмни гради-
енти 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 брахите-
рапия или интраоперативно облъчване.

Радиобиологични съображение при повторно лъчеле-
чение

Често срещан проблем, с който се сблъскват радиа-
ционните онколози, е дали да приложат или да се въз-
държат от повторно лъчелечение във вече облъчвана 
област. Дори и в идеалния случай, в който предишният 
курс на лечение е добре документиран и лечебните по-
лета 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 бав-
ни, предвид оценката на късните ефекти. Те включват: 
обследване каква е била поносимостта на първото 
облъчване, вероятността да има остатъчни уврежда-
ния 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 кри-
тичните органи. Общите концепции са базирани вър-
ху лабораторни проучвания на гризачи. Според Joiner 
M. et al., (110), Travis E. et al., (111) Th ames 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-

ките на около 2-3 месеца. При някои бавно пролифе-
риращи 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 въз-
можността за нарастване на лечебната доза е успоред-
но с удължаване на периода между двете облъчвания, 
минимум от 3 до 6 месеца. Други бавно пролифери-
ращи тъкани, като пикочен мехур, показват трайни, 
остатъчни увреждания от първото лечение, така че 
общата доза за втори курс се намалява до 50%, неза-
висимо от периода между двата курса. Има доказател-
ства, че трайните усложнения след второто облъчване 
възникват много по-рано. Изключение от този тип 
класификационна система е бъбрекът, за който толе-
рантността към реализиране на лечебна доза намаля-
ва 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 ре-
генерация 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 не-
минуемо 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 стан-
дартно фракционирано или радиохирургия. Стандарт-
но фракционираното може да бъде едновременно лъ-
че-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 му-
лтидисциплинарен екип, като се отчита периода от 
предходното облъчване, общото състояние на болния 
и последователността на основните онкологични ме-
тоди, доза в критичните органи, фракциониране. При 
палиативното повторно лъчелечение на болни с ре-
цидив или далечно метастазиране, фокусът е насочен 
към облекчаване на симптомите и максимално подо-
бряване на качеството на живот.
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Повторно лъчелечение при тумори на простатата след перкутанно лъчелечение или брахитерапия

Възможно е прилагане на брахитерапия (БрТ) или екстракраниална радиохирургия (SRT). Критериите за повтор-
но 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 да-
лечно 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 (*Th e International Prostate Symptom Score се основава на отговорите на седем въпроса относно симптоми-
те 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 паци-
ентите. 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 заболява-
нето 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 патологич-
ните 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 интраопера-
тивно 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 повтор-
ното лъчелечение на рецидив при ректален карцином 
е 24 месеца и варира между 8-30 месеца. Прилагани 
са следните схеми на повторно лъчелечение: хипер-
фракционирано (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 облъчва-
не и обща доза в рамките на 43 Gy-51,8 Gy, сумарно с 
повторното лъчелечение еквивалентната доза е в гра-
ниците 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.; ин-
декс по Karnofsky ≥ 70; по-висок шанс за отговор при 
по-ранен стадий на първичния тумор Т3 (123).

Към прогностичните фактори за риск от късни ус-
ложнения 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 дор-
зално разположените (64% срещу 9%).

Интраоперативно лъчелечние с ускорител на елек-
трони 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 зависи-
мост от възможността за осъществяване на R0 или R1 
резекция на тумора. Bosman S et al. 2014 г. (129) ретрос-
пективно проследяват 135 болни след проведено пре-
доперативно повторно облъчване с доза 30 Gy/18-2 Gy 
и/или интраоперативно облъчване свръхдозиране с 
доза, в зависимост от оценката на резекционната ли-
ния. Предписаните дози са съответно при R0 резек-

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 хи-
миотерапия, базирана на платина, използването на 
IMRT и откриването на пациенти в по-ранен стадий, 
процентите на тазови рецидиви от гинекологични не-
оплазми 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 всич-
ки рецидиви се появяват след облъчване, като само 
20% от тазовите рецидиви са подходящи за провеж-
дане на дефинитивно лъчелечение. По-голямата част 
от тазовите рецидиви произхождат от рак на шийка-
та на матката и ендометриума, по-редки са туморите, 
произхождащи от яйчника, вагината или вулвата. За-
труднението при повторно лъчелечение се дължи на 
проведено дефинитивно или адювантно лъчелечение.

Целта на лечението, радикално или палиативно, тряб-
ва да бъде определена според стадия на заболяването. 
При пациенти с рецидив и далечни метастази фокусът 
е насочен към облекчаване на симптомите и макси-
мално подобряване на качеството на живот. Обратно, 
пациентите, които имат добър общ статус, локализи-
ран тазов рецидив без данни за далечно метастазира-
не, са избор на повторно облъчване в радикален план. 
Особено внимание трябва да се обърне на късната 
тъканна токсичност. Само 10-20% от всички пациен-
ти имат късна чревна токсичност след проведено лъ-
челечение, 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 ус-
ложнения 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, хро-
нична хематурия или образуване на везиковагинална 
фистула.

В радиобиологичен аспект интервалът, свободен от за-
боляване, е един от най-значимите фактори, свързани 
с отговора и преживяемостта. Туморите, които се по-
явяват 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 използва-
не на по-високи дневни фракции, както и реализиране 
на по-висока обща доза (Таблица 5.)



855

Таблица 5. Схеми за повторно конформално ЛЛ при различни локализации на рецидиви на гинекологични ту-
мори

Радикални дози Палиативни дози

Тазова стена

ПЛЛ

50 Gy/25 фр., 40 Gy/20 фр.

ПЛЛ

40 Gy/20 фр., 25–30 Gy/10–15 фр.

Влагалищен чукан

Съчетано лъчелечение – ПЛЛ + БрТ

ПЛЛ – 50 Gy/25 фр.,40 Gy/20 фр. и

БрТ до обща доза 65–75 Gy

ПЛЛ

40 Gy/20 фр., 30Gy/20 фр.

Самостоятелно ПЛЛ

45 Gy/25 фр.,40 Gy/20 фр.

Самостоятелна БрТ

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 фракциони-
ране, като се сведе до минимум облъчването на нормалните тъкани. В изследване през 2008 г. канадското дру-
жество 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 предше-
стващо 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 продължител-
ност 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 гинекологич-
ни 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 ре-
цидиви (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 бо-
лни са прилагани 39 Gy/13 Gy/3 фр., като 2-год. локален контрол е 83 %, а 5-год. локален контрол – 79 %. Доклад-
вана 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 отдале-
чени 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 рецидивира-
ли или олигометастатични лезии при 85 болни. Из-
ползвани 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 първич-
но радикално ЛЛ, е предизвикателство поради ограни-
чения на възможностите за лечение и успеваемостта 
(141). Резултатите са променливи с контрастиращи 
резултати и токсичност. Хирургичните възможности 
са ограничени до обширни резекции като екзентера-
ция 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 цен-
трални рецидиви показаха умерен 2- до 3-год. локален 
контрол от ~ 50%. СТАЛЛ – SART е очевидно жизне-
способна алтернатива, особено при лечение на реци-
диви в л. възли или в таза, като e постигнат задоволи-
телен 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 локализира-
но иноперабилно заболяване, с размер на лимфните 
метастази > 3 см, се назначава перкутанно ЛЛ или лъ-
че-химиолечение и при необходимост се продължава с 
адювантна химиотерапия. При обем на тумора < 3 см 
се прилага SRT, при > 3 см – стандартно фракционира-
но лъчелечение с IMRT техника със или без свръхдо-
зиране (симултантен или последователен бууст) в об-
разно видимия тумор. Когато рецидивът е с размери > 
6 см пациентът се насочва за неоадювантна химиоте-
рапия 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 – стандарт-
но фракциониране с IMRT техника.

В заключение може да обобщим, че решението за пов-
торно лъчелечение се взема след обсъждане на всички 
възможни алтернативи и техните ползи в рамките на 
мултидисциплинарен екип. Благодарение на съвре-
менните 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 публи-
кации 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 симп-
томи, предизвикани от туморния процес, за целия 
период от диагнозата на заболяването, в хода на ак-
тивното лечение, проследяването, рецидивиране, ме-

тастазиране, прогресия на заболяването до леталния 
край.

Съобразно симптомите палиативното лъчелечение 
бива: декомпресивно, обезболяващо или кръвоспиращо.

Декомпресивно перкутанно лъчелечние по жизнени по-
казания се провежда до 72 ч. от настъпването на паре-
за при компресия на гръбначния мозък от първичен 
или метастатичен процес и води до пълно възстановя-
ване 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, предиз-
викващи 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 аван-
сирал карцином на бронхите.

Кръвоспиращо лъчелечение се прилага при невъзмож-
ност 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 метабо-
литна 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 ин-
дуцирана костна болест.

За да оцени потенциалната полза от прилагането на 
ПлЛЛ при пациенти с асимптоматични костни ме-
тастази 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) из-
вършва ретроспективен анализ на пациенти с рак на 
простатата, гърдата и белия дроб. Авторите сравняват 
пациентите, които са получили ПлЛЛ за асимптома-
тични костни метастази, с тези, които са получавали 
само поддържаща терапия. Средното време от диаг-
ностицирането на асимптоматичните костни метаста-
зи 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 интра-
осални рецидиви след СТАЛЛ за метастази в тазови 
кости от  различни центрове в Токио при приложени 
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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 наблю-
давани 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 съществу-
ваща 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 раз-
личните лечебни схеми при костно метастазиране с маси от мекотъканно засягане.

Усложнени костни метастази

Метастатичната епидурална компресия на гръбначния мозък е инвалидизиращо и често комплициращо ус-
ложнение на рака, наблюдавано при 5-14% от болните. Повечето гръбначни метастази, причиняващи епидурал-
на компресия, са разположени пред гръбначния мозък. Ламинектомията отстранява задните елементи на гръб-
начния 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 гръбнач-
ния 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 ле-
чение, 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 необхо-
димостта 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 двус-
транно 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, спон-
танна

Th 3-T10

Смесени - Няма КФ*, с > 50% 
засягане на гр. 
стълб

Едностранно

2 - Подвижна 
част

С3-С6

L2-L4

Остеол. Кифоза или 
сколиоза

Има КФ, с < 50% 
засягане на гр. 
стълб

-
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3 При движе-
ние, натиск, 
натоварване

Най-рискови

С7-Тh 2

Тh12-L1,

L5-S1

- Има КФ, с > 50% 
засягане на гр. 
стълб

Двустранно

4 - - - Транспо-зи-
ция

- -

Забележка: *Компресионна фрактура – КФ.

Най-рисковите нива на засягане на гръбначния стълб са на прехода на цервикален към торакален отдел, на тора-
кален към лумбален и лумбален към сакрален сегмент.

Последователността на оперативния и лъчевия метод и възстановяване възможността за самостоятелна поход-
ка 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 рекалцифи-
кация 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 осигури-
телната зона да бъде тясна и така съобразена, че при настъпили в съседство нови лезии, да се избегне свръхдози-
ране 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 фор-
ма, темпа на развитие на тумора и информацията от образните срезови анатомични и функционални диагнос-
тични методи. Перкутанно лъчелечение чрез рентгентерапия, мегаволтови терапевтични уредби и метаболит-
на 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 фракцио-
ниране 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 кръвоспира-
що лъчелечение на тумори в малкия таз, рядко недреб-
ноклетъчен 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 пости-
гане на благоприятно разпределение на дозата чрез 
подбор на най-удачна съвкупност от вида на източ-
ника, 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 лъ-
челечението.

Неправилно възстановените увреждания на ДНК, 
причинени общо от радиацията, са обикновено смър-
тоносни за клетката, но в редица от клетките се прена-
режда генетичният материал. Съществуват убедител-
ни доказателства, че някои от тези генетични прена-
стройки активират онкогени или инактивират тумор-
ни 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 не-
опластичната 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 неоплас-
тична трансформация и канцерогенеза задължител-
но 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 – цитотоксич-
ност, 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 – ради-
обиолози, рентгенолози, нуклеарни медици, медицин-
ски онколози и лъчетерапевти е общ в предоставяне 
на съвременно, точно и безопасно лъчелечение с пре-
цизна оценка на успеха и риска от предлагания мулти-
модален 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 стан-
дартно фракциониране, базирано на високо α/ß-от-
ношение за туморните клоногенни клетки и ниско 
α/ß-отношение за нормалните тъкани, късни ефекти и 
незадоволително запазване на здравите тъкани.

Настояще: „Макроскопска“ радиобиология – разви-
тие на DVH базирани модели за вероятност на тумо-
рен контрол (TCP) и на здравите тъкани NTCP; подо-
бряване 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-ви-
соко TСP при фиксирано NTCP, PET-СТ, MRT базира-
но радиобиологично очертаване на обемите.

Стремежът към осъществяване на висок туморен кон-
трол и пренебрежима, дългосрочно проследена късна 
токсичност е основната цел на съвременното лъчеле-
чение.
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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 създа-
ване на ефективна терапия, селективно подтискаща 
абнормните пътища на туморната патогенеза. Това 
доведе до значимо подобряване на резултатите от ле-
чението на болните. Рядко в медицината преди се е на-
блюдавало такова бързо развитие на определени кло-
нове 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 про-
учвания, 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 ре-
гистрирана. Честотата на тази неоплазма представля-
ваше 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 из-
следвания върху мезенхимални тумори на гастроин-
тестиналния 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 раз-
лични наименования, като изследователите се базира-
ха на клетъчно родословни маркери (гастроинтести-
нални стромални тумори, лейомиобластома, гастро-
интестинални лейомиосаркоми, гастроинтестинални 

автономни нервни тумори, гастроинтестинални пей-
смейкърни клетъчни тумори, гастроинтестинални не-
врофибросаркоми). Преди съвременното молекуляр-
но разбиране за ГИСТ, тези тумори бяха диагности-
цирани като лейомиоми или лейомиосаркоми, поради 
хистологичната им прилика със съответните гладко-
мускулни тумори. Въпреки това беше установено, че 
отделна група от тези тумори, изхождащи от чревната 
стена, имат специфични хистологични качества, воде-
щи до обособяването им в отделна група. Установи се, 
че тези ГИ „лейомиосаркоми“ са изключително рез-
истентни към цитостатично лечение, което при дру-
ги лейомиосаркоми, произхождащи от други анато-
мични области, има значителен ефект. Допълнителни 
различия между ГИСТ и лейомиосаркомите станаха 
ясни след приложението на модерни имунохистохи-
мични техники през 1980 г. Установена беше липсата 
на типичните мускулни антигени, характерни за лейо-
миосаркомите, локализирани в други места на тялото. 
Предвид тези открития през 1983 г. Mazur и Clark въ-
ведоха 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 имунохистохимич-
ни проучвания през 1990 г. установиха, че значителна 
част от тези тумори експресират CD 34-антигени (ан-
тиген, който е еднакъв за хемопоетичните стволови 
клетки и миофибробластните клетки). Първоначал-
ните надежди бяха, че CD 34 е ключовият фактор за 
отделяне на ГИСТ туморите от другите вретеновидно 
клетъчни тумори като шваноми и лейомиоми, но на-
деждите останаха напразни. CD 34 експресията харак-
теризираше 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 дифе-
ренцират по подобие на гладкомускулните клетъчни 
линии, докато други имат неврогенен произход. Други 
тумори не експресират никакви маркери и са опреде-
лени като „нулев фенотип“.

Преди 2000 г. не съществуваха обективни критерии 
за класифициране на ГИСТ, поради което бяха вклю-
чени епителоидни и вретеновидно клетъчни тумо-
ри в клиничната и патологичната диагноза на ГИСТ. 
Също така много ГИСТ случаи бяха класифицирани 
като лейомиобластоми, гастроинтестинални автоном-
ни 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 гастроинтести-
налния тракт – известни като интерстициални клетки 
на Cajal (ИКС). ИКС са уникални „пейсмекърни клет-
ки“, които нормално съществуват в plexus myentericus 
и координират чревната перисталтика като свързват 
гладкомускулните клетки с автономната нервна сис-
тема. Клетките на ГИСТ и тези на ИКС имат подобна 
ултраструктурна характеристика, комбинирайки не-
врогенната и миогенна диференциация, като и двата 
клетъчни типа експресират тирозин киназен KIT ре-
цептор. 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 други-
те 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 оста-
ва 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 наруше-
ните 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

Молекулярна класификация на ГИСТ:

Няколко гайдлайна при ГИСТ подчертават важност-
та 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 тера-
певтични решения (ЕСМО).

Мнозинството от ГИСТ (75–80%) имат патологично 
активирана KIT киназа в резултат на мутации, които 
водят до неконтролирана активация на тирозин кина-
зата и повишаване митозата, процес с централна роля 
в патогенезата на ГИСТ.

Мутацията в екзон 11 на KIT е най-честата, със засяга-
не 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 точко-
ви мутации. Мутациите в KIT екзон 9 се наблюдават 
при близо 8-10% от ГИСТ и по-често се свързват с ло-
кализации на заболяването в тънкото или в дебелото 
черво. Първичните мутации в KIT екзон 13, 17 и 18 са 
редки.

10% от ГИСТ имат активиращи мутации в гена за 
platelet derived growth factor receptor alpha (PDGFRA), 
като обикновено се свързват с локализация в стома-
ха. Екзон 18 на PDGFRA е най-честият регион, в който 
възникват мутации, като са засегнати близо 8%. Му-
тациите на PDGFRA екзон 18 D842V отговарят за 70% 
от случаите с мутация на PDGFRA. Този подтип ГИСТ 
е не само молекулярно различен от imatinib-чувстви-
телните ГИСТ, тъй като често има по-скоро индолен-
тен 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 му-
тации (wild type, див тип), но никога не могат да съ-
ществуват 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 ал-
терации 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 мла-
ди жени, със стомашна локализация на ГИСТ, с епи-
телоидна 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)

Нова молекулярна подгрупа ГИСТ се явяват с тези, 
свързани с receptor tyrosine kinase (RTK) транслока-
ции, наричани още четворно див тип (quadruple wild-
type, 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 допълне-
ние тези онкогенни RTK фузионни протеини пред-



871

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 (лока-
лизациите на ГИСТ извън стомаха имат по-лоша про-
гноза). Руптура на тумора (спонтанна или ятрогенна) 
води до по-лоша прогноза и повечето автори я при-
емат 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 класифи-
кацията според риска, но са независим прогностичен 
фактор при ГИСТ със стомашна локализация.

(ЕСМО)

Поставяне на диагноза ГИСТ

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. 

С помощта на мултидетекторните компютърни то-
мографи (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 раз-
делителна способност, позволява на рентгенолога да 
изследва детайлно връзката на тумора със съседната 
стена на червата, кръвоносните съдове и други струк-
тури. Също така помага за изобразяването на съдови-
те структури в случаите на хиперваскуларни ГИСТ, 
което може да бъде от решаващо значение за емболи-
зирането в случаи, при които има остър гастроинтес-
тинален кръвоизлив.

Пациентите със съмнение за ретроперитонеален сар-
ком трябва да бъдат насочени за провеждане на СТ с 
контрастно усилване на гръден кош, корем и малък 
таз. Това е стандарта за стадиране. Интравенозно кон-
трастно усилената MRI е опция, особено при тазовите 
тумори, за да се оценят специфичните аспекти на раз-
пространението на тумора.

Първичните ГИСТ на дванадесетопръстника са обик-
новено големи, добре дефинирани, хетерогенно усил-
ващи плътността си и хиперваскуларни маси при CT 
изследването. СТ може да помогне да се опише про-
изхода на туморните артерии и дрениращите вени в 
артериалната фаза и това да има ключова роля в ди-
агностичната характеристика на ГИСТ на дванадесе-
топръстника.

По-малките лезии, които обикновено са доброкачест-
вени, 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, нехо-
могенна плътност, както при нативното, така и при 
контрастно усиленото сканиране, с комбиниран ин-
тралуминален/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 чернодроб-
ни метастази, инфилтрация на стомашно-чревната 
стена, голям обем, неправилна повърхност, неправил-
но дефинирани граници, нехомогенно повишаване на 
плътността след контрастиране и перитонеално раз-
пространение.

Прогностични фактори за злокачествеността на ГИСТ 
са размерът на тумора, локализацията, резектабил-
ността на тумора и наличието на метастази. Компю-
търно-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 кости-
те, магнитно-резонансното изобразяване на цялото 
тяло и PET сканирането са по избор. Необходими са 
проучвания за ефективността им, вкл. и рентабил-
ността им, и дали да бъдат включени в процедурите 
за стадиране.

Ранното откриване на локален рецидив или метаста-
зиране в белите дробове може да има прогностични 
последици, а белодробните метастази са асимпто-
матични 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 ска-
ниране 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 рентге-
нография на гръдния кош. Въпреки че са необходи-
ми проспективни проучвания, практическия подход 
обикновено е следният: хирургично лекуваните па-
циенти с междинен/висок клас могат да бъдат просле-
дявани 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 го-
дини, а след това ежегодно. Много от нискорисковите 
ГИСТ вероятно не изискват рутинно проследяване, 
въпреки че рискът не е нулев. Излагането на рентгено-
ви лъчи е фактор, който трябва да се обмисли, особено 
при ГИСТ с нисък риск, като алтернативата на абдо-
миналния СТ е магнитният резонанс.

Един от най-модерните аспекти във визуалната ди-
агностика на ГИСТ е съчетаването на стандартното 
визуализиране на тумора СТ или MRI с функцио-
налната характеристика на тумора. Това се постига с 
прилагането на 18 F-fl uorodeoxyglucosa (18FDG) пози-
тронно-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 глюко-
зо-транспортирани протеини. По този начин може да 
се обяснят бързите промени в РЕТ визуализацията, 
свързани с подтискането на КИТ сигналите от фарма-
кологични 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 актив-
ност. Това се дължи на ендогенната некроза в централ-
ните 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-

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 ста-
не, тъй като оментума и стената на червото не натруп-
ва 18FDG трейсера. РЕТ може да локализира лезии 
по-малки от 1 см.

С ендоскопското изследване на горния стомашно-чре-
вен тракт се установява гладка деформация на му-
козата, 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 мно-
го трудна. Приложението на ендоскопската ехография 
улеснява поставянето на диагнозата.

Диференциална диагноза на гастроинтестиналните 
тумори: хистопатологична или цитологична дилема

По принцип ГИСТ се състои от мономорфни врете-
новидни 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 точна-
та диагноза ГИСТ, определя и правилното лечение при 
тези пациенти, от изключително значение е да се мисли 
за него в диференциалнодиагностичен план при тумо-
ри на стомашно-чревния тракт, в корема или пелвиса. 
Вретеновидноклетъчния модел е по-чест и се устано-
вява в 70% от случаите. Тази група фигурира при по-
ставянето 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 диагности-
цираше като лейомиобластом или се грешеше със сла-
бо диференцирани карциноми. ГИСТ представляват 
близо 80% от мезенхималните тумори на гастроинтес-
тиналния тракт. Те са истински гладкомускулни ту-
мори и включват лейомиомите и лейомиосаркомите, 
които са около 15% от неепителните тумори на гастро-
интестиналния 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 патологоанатомич-
но 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 позити-
вен точковиден модел. По-характерен е епителоидни-
ят подвид. Експресията на CD34 не е специфична за 
ГИСТ, тъй като тя се наблюдава и при дезмоидните ту-
мори и около 60-70% от ГИСТ са позитивни за CD 34.

Лейомиосаркомите експресират гладкомускулните 
маркери, като актин, дезмин, но не експресират CD117. 
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Шваномите обикновенно са позитивни към неврален 
антиген C-100, но също са негативни към CD117. Нор-
малните мастоцити и ИСК клетки в заобикалящата 
стромна тъкан играят ролята на контролни фактори, 
тъй като те експресират CD117.

Остава предизвикателството за патолозите при поста-
вяне диагнозата на CD117-ГИСТ. Рутинираните пато-
лози могат да определят рядката подгрупа от 5% ГИСТ, 
които не експресират CD117. Тази група експресира 
алтернативна киназа – PDGFRA. Няма точен диагно-
стичен 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 огра-
ничен брой от другите тумори също може да експре-
сират CD117. В тази група са включени мекотъканни 
саркоми, саркомът на Ewing, ангиосаркомът, мастоци-
томът, невробластомът, аденоидният кистичен карци-
ном и други редки тумори като лимфом и миелоидна-
та 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 про-
теина не значи, че протеинът е свързан с патогенезата 
на този специфичен карцином. ГИСТ е много особен 
пример на заболяване, при което експресията корели-
ра 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. Установе-
но е, че малки тумори със сравнително доброкачест-
вен вид на целуларната морфология могат да метас-
тазират. 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 невъз-
можна.

Между патолозите има прието консенсусно решение, 
че най-съществените прогностични фактори са: раз-
мерът на първичния тумор и митотичният индекс, 
които определят пролиферативната активност на 
клетките. Другите фактори, като специфичния хисто-

логичен подтип епителоиден или вретеновиден, сте-
пента на клетъчен полиморфизъм и възрастта на па-
циента, 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 тън-
кото черво.

Някои проучвания преди 2000-та година сочат, че ту-
морите с КИТ мутации са свързани с по-лоша прогно-
за 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 неотдавнашни-
те проучвания, когато бяха открити над 90% честота 
на мутации в екзони 11, 9, 13 и 17. В друго проучва-
не мутациите в екзон 11 на КИТ предполагаха до из-
вестна степен по-добра прогноза за ГИСТ (31). Остава 
неясно дали КИТ генотипа е независим прогностичен 
фактор или този маркер заедно с другите фактори оп-
ределя една по-добра прогноза за болните.

Лечение на локализиран процес

Основен метод за лечение на първичния тумор при 
липса на метастази остава хирургичният метод. Мно-
го 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 резек-
ция е комплицирана (т.е. туморът инфилтрира част от 
панкреаса), може да се счита, че такава лезия е неопе-
рабилна. При такива случаи се препоръчва включва-
нето на imatinib, като начална терапевтична процеду-
ра, и контролиране на ефекта от терапията през къси 
периоди от време. В съображение влиза използването 
на 18FDG-РЕТ, който е много ценен метод за потвърж-
дение на ефекта от imatinib. По този начин се намалява 
рискът от прогресия на заболяването и инфилтриране 
на други жизненоважни органи. След максимален от-
говор 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 ту-
мор трябва да включва и оценка на специфичния 
растеж и поведение на ГИСТ. Гастроинтестиналните 
стромални тумори рядко инвазират локорегионерни-
те лимфни възли и почти не се налага интраоператив-
на експлорация на лимфния басейн. Гастроинтести-
налният 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. Биопси-
ите 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 ре-
зекция 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 установя-
ва, че това се наблюдава най-често при тумори над 10 
см, т.е. размерът на тумора е единствен предиктивен 
фактор, оказващ негативно влияние върху преживя-
емостта. Друго проучване върху 191 пациенти с ту-
мори, 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 дългого-
дишно проследяване.

Лекарствена терапия

ГИСТ са резистентни към конвенционалната хими-
отерапия 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 подо-
брена 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 ек-
зон 11 и 9 са чувствителни на imatinib, като KIT ек-
зон 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 резистен-
тен 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/ефектив-
на терапевтична алтернатива.

Адювантна терапия: Imatinib в продължение на 3 
години при пациенти с междинен и висок риск от ре-
цидив, или да се продължи терапията при пациенти 
получавали imatinib преди резекцията на заболява-
нето им, както и при пациенти с руптура на тумора 
по време на операцията. Изключения са: PDGFRA 
D842V-mutated, neurofi bromatosis type 1 [NF1]-related 
and succinate dehydrogenase [SDH] expression negative 
GISTs. Провеждат се клинични изпитвания, оценява-
щи ефекта на 5-годишна продължителност на адю-
вантната терапия срещу одобрените 3 години (ЕСМО).

При wild type ГИСТ няма полза от адювантна терапия 
с imatinib, тъй като заболяването има друга биология 

и е възможен вариант на watch and wait, като при про-
гресия съществува вариант за оперативна интервен-
ция 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 резектабил-
ни 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 ту-
мора. 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 терапи-
ята – да се продължи до максимален отговор. Това се 
дефинира като липса на последващо подобрение меж-
ду 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 интервен-
ция:

Imatinib – спира се в деня преди операцията и се въз-
обновява възможно най-скоро след това (когато паци-
ентът може да се храни).

Също така да не се спира imatinib след резекция на ос-
татъчен тумор.

Imatinib – да не се спира по време на лъчелечението, 
ако няма нужда от това (напр. при тежка хематологич-
на токсичност), докато Sunitinib, Regorafenib – по-ско-
ро да се прекъснат временно.

Sunitinib, Regorafenib – да се прекъснат временно 4 сед-
мици (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 изча-
ка по-дълго време (поне 2 седмици), тъй като оказват 
влияние върху нормалното заздравяване и има нисък 
риск от образуване на фистули.
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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 съ-
жаление 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), мус-
кулни крампи, гадене, обрив, болка в ставите, умора, 
рядко обрив. Очаква се при близо 80% от пациентите 
отговор или контрол на заболяването, като 10% про-
гресират в рамките на 3-6 месеца от началото на те-
рапията, докато 40-50% от пациентите развиват резис-
тентност 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 по-
носимостта.

2. Sunitinib – 50 mg/ ден p.o., 4 седмици с прием, 2 сед-
мици без прием (официална схема на прием), възмож-
но 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 вазокон-
стрикция. 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, 

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 запо-
чне с доза 80 mg/ден и постепенно да се увеличава при 
липса на тежка токсичност и наличие на добра поно-
симост, 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 опера-
ция, 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 протеину-
рия. 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. Най-
честите (при ≥ 20% от пациентите), свързани с 
терапията НЛР са: алопеция (наблюдавана при близо 
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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 по-
честа 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 про-
дължат терапията си.

Цел на терапията при метастатичен ГИСТ – оптимал-
но да се използват наличните одобрени линии тера-
пия 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 лъче-
лечение; хрономодулиране на терапията, а не да се 
сменят линиите всеки път. Необходим е стремеж към 
индивидуализиране на дозата, а не само към редуци-
рането 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 настро-
ението, нарушения на речта, халюцинации, вътре-
черепен 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 проуч-
вания 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 зна-
чение 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 Hounsfi eld 
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 тиро-
зин киназа увеличава сигнала от глюкозния транспор-
тен протеин.

Функционалният MRI като diff usion-weighted imaging 
(DWI) използва количествена стойност на привиден 
коефициент на дифузия (ADC) и може също да се из-
ползва за отдиференциране на ранни промени в ту-
мора в отговор на терапията. Увеличаването на стой-
ностите 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 па-
циентите 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, тар-
гетирайки 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, дру-
гите 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 контроли-
ра заболяването, е възможно да се приложи използ-
ван 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 рас-
теж поради спирането на лечението на чувствителни-
те туморни клонове. Поради това при липсата на стан-



878

дартна възможност за следваща линия терапия, или 
клинично проучване, терапията с ТКИ трябва да бъде 
продължена като елемент на най-добрите поддържа-
щи грижи.

Добавяне на mTOR инхибитор към imatinib.

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 ре-
зултат на инхибиране на PI3K, и в по-малка степен на 
MEK/MAPK и mTOR. При imatinib-резистентни кле-
тъчни линии, единствено PI3K инхибицията показва 
стоп на клетъчния растеж на ГИСТ клетки и довеж-
да до апоптоза. Възможно е да има полза от добавя-
не 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 комби-
нацията като 1-ва линия терапия при метастатичен 
ГИСТ на binimetinib + imatinib за оценка на синерги-
чен ефект с обещаващ резултат.

Молекулярното класифициране на ГИСТ е от изклю-
чително 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 диагности-
чен подход, използван да определи молекулярния те-
рен на ГИСТ. Вътретуморната хетерогенност на ГИСТ 
ограничава възможността да се регистрира пълният 
геномен спектър при изследване на изолирани тумор-
ни проби. Още повече това, че молекулният спектър 
на ГИСТ може да се промени след експозиция на ти-
розин-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 моле-
кулярно 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 тумо-
ри. Секвенираната ctDNA представлява кандидат за 
кръвен предиктивен биомаркер на молекулярното по-
ведение и терапевтичен отговор на ГИСТ, при който 
са гарантирани бъдещи изследвания и валидиране в 
перспектива.

Заключение

Терапията на ГИСТ бележи огромен прогрес и тран-
сформация 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.

Някои по-специални форми на ГИСТ

Фамилни синдроми на ГИСТ

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 пигмен-
тация. Тези кожни пигментации без съмнение се дъл-
жат 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.

Връзката на ГИСТ с други генетични синдроми

Съществуват няколко описани синдрома, които водят 
до развитието на ГИСТ. Един от тях е добре извест-
ния „триадата на Carney“, който се проявява с ГИСТ, 
пулмонални хондроми и екстраадренални парагангли-
оми. Вариант на този синдром е описан с ГИСТ и фа-
милна параганглиоматоза. Установена е и връзка меж-
ду неврофиброматоза тип 1 и повишена заболяемост 
от ГИСТ. Повишената заболяемост от ГИСТ при не-
врофиброматоза 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 меха-
низмите за развитие на ГИСТ дадоха още по-голям 
тласък на проучванията в тази насока. ГИСТ е забо-
ляване, 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 разви-
тие 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 ле-
чението на толкова много пациенти с напреднало за-
боляване. На този етап Imanitinib е високо ефективно 
лекарствено средство за лечение на ГИСТ. Част от тези 
болни след време ще станат резистентни или ще проя-
вят първична резистентност. При много малко болни 
с метастатично заболяване ще бъде постигнат пълен 
отговор на лечение. Ето защо е от изключително зна-
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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 рез-
истентност към imanitinib след продължително при-
ложение. Предлага се мултидисциплинарен подход 
за контролиране на резистентните клонове, включ-
ващ 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 раз-
лични 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 ак-
тивност при PDGF провокирани малигнени тумори, 
като dermatofi brosarcoma protuberans и някои ми-
елопролиферативни заболявания.

В заключение може да се каже, че разбирането на пато-
физиологията 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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НЕИЗВЕСТНО ПЪРВИЧНО ОГНИЩЕ

Д. КАЦАРОВ

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 на-
стоящия 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 церви-
кални лимфни възли с неясно първично огнище по TNM класификацията в сила от 2017 г.

Прогностични 
фактори

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани със средата

Основни Хистология, N категория, брой 
на лимфните възли, наличие на 
екстракапсулно разпространение, 
наличие на метастатично 
заболяване p16 INK4A/HPV статус, 
EBV ДНК статус

Имуносупресия

Рецидив

Допълнителни Туморна диференциация, локали-
зация на засегнатите лимфни въ-
зли (над или под клавикулата)

Пол

Ниво на Hb

Тютюнопушене

Общо лечебно време, 
последващо откриване на 
първичния тумор

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 продължи-
телност 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 преживяе-
мостта 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 дифе-
ренциран карцином, пациенти с единични или олигометастази от аденокарцином. Независимо от вида на метас-
татичната 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 възмож-
ност 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 страте-
гии. 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, мамо-
логични 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.

Често въз основа на съответната симптоматика и лока-
лизация на метастазата (ите) се извършва КТ изслед-
ване 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 подози-
рано заболяване на гърдата се извършва мамография 
и, ако тя е недостатъчно информативна, има индика-
ции за МРТ изследване. За обследване състоянието на 
тестисите при мъже се използва УЗ изследване. В по-
следните 20 години значително място намира PET/KT 
изследването. Публикации доказват превъзходните му 
възможности при детекция на първичния тумор, ко-
гато 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-дезоксиглюко-
за (FDG), но следва да се има предвид и немалката чес-
тота на фалшиво положителните резултати. В прак-
тиката 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 пре-
глед 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. олиго-
метастатична болест. При положение, че се докаже та-
кова едно разпространение, е оправдан по-агресивен 
подход и приложение на радикални локални техники 
(хирургия и лъчелечение вкл. радиохирургия) 

Клинични насоки на поведение при определени бо-
лни с метастази от карцином с НПО, т.нар. “favorable 
prognosis”

Солитарна/олигометастатична болест от аденокар-
цином

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 заболя-
ването преминава в изявена полиметастатична фаза. 
Редица съобщения обаче показват, че при проведено 
радикално лечение на солитарна лезия с такава хисто-
логия се отчита повишена преживяемост на болните. 
Nguyen и съавтори  още в края на 90-те години съоб-
щават 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 ре-
зекция. Макар повече доказателства да има в посока 
хирургично лечение на тези болни, то при невъзмож-
на 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 пулмо-
нални олигометастази, надвишаващ 80%. 

Мъже с данни за костна метастатична болест и по-
вишен PSA

Емпирично е доказано, че при мъжете костна дисеми-
нация, на фона на повишен PSA, следва да се лекува 
съгласно правилата за терапията с андрогенна депри-
вация на простатния карцином, дори и при атипично 
протичане на заболяването със засягане на извънреги-
онални лимфни възли и други локализации.

Жени с данни за перитонеална карциноматоза

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 при-
лагане на медикаментозна терапия за карцином на яй-
чника съгласно правилата, включително и циторедук-
тивно оперативно лечение, когато е необходимо. Към 
момента се приема, че и аналогични клетъчни типове 
както в яйчника могат да дадат начало на заболяване-
то в перитонеума на място, наименовано от някои „па-
пиларна перитонеална карциноматоза“. Сходството с 
карцином на овария се подкрепя от значително подо-
брената преживяемост на тези болни – пълен отговор 
на лечението до 35-40%, медиана на преживяемостта 
около 2 години, подобрена дългосрочна преживяе-
мост 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 диагностицирани-
те случаи.. Данните показват, че при болест в аксилата 
и липса на клинични данни за тумор в гърдата с нега-
тивни мамография и УЗ изследване, МРТ на млечни-
те жлези в пронация открива над 70% окултен тумор. 
Затова и след допълване на стадиращите процедури, 
съгласно правилата, и при липса на далечно метас-
тазиране пациентите с аксиларни метастази от аде-
нокарцином следва да получат лечение като за втори 
стадий мамарен карцином (т.е. T0N+M0). Публикува-
ните данни показват, че преживяемостта съответства 
на тази на доказан карцином на гърдата с наличие на 
аксиларни метастази, при които е проведено опера-
тивно 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 лече-
ние 5-год. ОП надвишава 70%..

Мъже с данни за аксиално нодално ангажиране и 
хистологични данни за екстрагонаден герминатив-
ноклетъчен тумор

Тук клиничната картина често включва и съпътства-
ща белодробна дисеминация. Хистологично в пове-
чето 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 



887

изохромозома 12р.. Дори при напреднало заболяване 
прогнозата е сравнително добра. Доказано е бързото 
повлияване на процеса от съдържаща платина тера-
пия, аналогично на тестикуларните несеминомни зло-
качествени тумори. Отговорът на лечението с циспла-
тин, 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 от-
страняване на резидуалните маси. с подобен подход се 
постига медиана на преживяемостта около 2 години.

Невроендокринни нискостепенните тумори – хис-
тологично произлизат от плурипотентни клетки на 
невроектодермата и най-често се срещат в панкреаса 
и други части на ГИТ. Характеризират се с бавно раз-
витие с години, рядко дават метастази и може да про-
извеждат 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 не-
известно първично огнище. При възможност следва 
да се проведе хирургично лечение и медикаментозно 
такова със соматостатинови аналози, като при по-аг-
ресивни случаи е показано приложение на everolimus, 
sunitinib и др.

Пациенти с метастази в ингвиналните лимфни въ-
зли от плоскоклетъчен карцином

При подобни болни следва да бъде изключително 
внимателно обследвана аногениталната област, вклю-
чително 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 послед-
ващо адювантно лъчелечение според хистопатологич-
ната 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 ингви-
налните л. възли и обхващат тазовите лимфни вери-
ги 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 за-
боляванията с неизвестно първично огнище. Горните 
данни са значително отдалечение във времето. В съ-
времието възможностите на диагностиката и лъчете-
рапията 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 облас-
тта на шията

Тази група болни е с отчетливо по-добра прогноза, 
сравнена с всички останали. Все пак е важно да се от-
бележи, че при доказана метастаза от НПО в дистал-
ните отдели на шията (супра- и инфраклавикуларно) 
прогнозата е по-лоша поради честата дисеминация в 
областта на патология, различна от първичен карци-
ном на глава и шия (напр., карциноми на белия дроб, 
хранопровода и др.) Също така тук ПЕТ/КТ изследва-
нето е с най-голям принос при търсене на първичното 
огнище, когато то не може да бъде разпознато кли-
нично и след КТ и МРТ изследвания. Съвременното 
лечение на болните по радикална програма осигурява 
5-год. ОП в рамките на 55%- 65%, което напълно съот-
ветства на тази при лечението за карцином с иденти-
фицирана първична локализация. Множество публи-
кации доказват, че основните прогностични фактори 
тук са същите – степен на разпространение на болес-
тта 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 фак-
тори значение

Свързани с тумора Свързани с пациента Свързани с околната 
среда и лечението

Основни - Хистология;

- N степен;

- Наличие или не на далечно 
метастазиране;

- р16/HPV статус;

- EBV ДНК.

- имуносупресия (влияе 
значимо при кожен рак)

Допълнителни Туморен грейдинг

Локализация на тумора

Социално-икономически 
статус

хранителна подкрепа

С обещаващо 
значение

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 прежи-
вяемостта. 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 дву-
странна тонзилектомия, поради факта, че в около ¼ от 
случаите се установява тонзиларен карцином. Анало-
гично 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 лока-
лизация 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 лока-
лизация на първичното огнище лъчетерапевтичните 
обеми (дефинитивно или следоперативно) следва да 
са съобразени като при съответната локализация. Ло-
кализацията на метастазите също може да бъде ори-
ентировъчна относно възможното първично огнище. 
При засягане на ниво I на шията по-често първичната 
болест е в областта на устната кухина и устните, дока-
то 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 карцино-
ми и кожни такива по капилициума. При метастази от 
НПО на шията дисекцията е показана при операбил-
ност. Това се отразява в по-добрите лечебни резултати 
и логично носи предимство защото: 1) дава възмож-
ност за адекватна хистопатологична диагностика; 2) 
отразява се на прогнозата на болните; 3) необходимата 
лъчелечебна доза е по-ниска следоперативно. В гене-
рален 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 следопе-
ративно е допустимо само при засягане на 1 лимфен 
възел, когато е с малък размер (под 3 см), без екракап-
сулно разпространение. В такъв един случай е необ-
ходимо абсолютно акуратно, стриктно и често просле-
дяване на болния както клинично, така и с релевант-
ни 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 дефинитив-
ната 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 пред-
полагаемия произход на тумора също е с предимство 
спрямо облъчване само на шията и конкретно редуци-
ра клиничната изява на първичния тумор (RR = 0.23, 
95% CI 0.12–0.45, p < 0.0001). При сравняване на уни-

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 уст-
ната кухина е допустимо само при засягане на I група 
лимфни възли и следва да е изключително добре пре-
ценено поради силно изразената радио-биологична 
реакция и морбидността, свързана с това.
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