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(Неинфериорност)

Значително по-дълга 
Преживяемост без Прогресия (PFS)

Доказана полза по отношение 
на Общата Преживяемост (ОS)

13.6 месеца при Lenvima vs 12.3 месеца при Sorafenib

7.4 месеца при Lenvima vs 3.7 месеца при Sorafenib

Значително по-дълго 
Време до Прогресия (TTP)
8.9 месеца при Lenvima vs 3.7 месеца при Sorafenib

Значително по-добра Честота 
на Обективен Отговор (ORR)
24.1% при Lenvima vs 9.2% при SorafenibРеференция: Kudo M. et al. 

Lancet 2018;391: 1163-1173.

Име на лекарството: LENVIMA 4 mg / 10 mg твърди капсули. Качествен и количествен състав: Една твърда капсула съдържа 4mg / 10mg ленватиниб (като мезилат). Други съставки: Капсулно 
съдържимо: калциев карбонат, манитол, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, ниско заместена хидроксипропилцелулоза, талк; Състав на капсулата: хипромелоза, титанов 
диоксид (E 171), жълт железен оксид (Е172), червен железен оксид (E 172); Печатно мастило: шеллак, черен железен оксид (Е 172), калиев хидроксид, пропилен гликол. Терапевтични 
показания: LENVIMA е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с прогресиращ, локално напреднал или метастатичен диференциран (папиларен / фоликуларен / 
Hürthle клетки) карцином на щитовидната жлеза (ДКЩЖ), рефрактерен на терапия с радиоактивен йод (РАЙ). LENVIMA е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти 
с напреднал или нерезектабилен хепатоцелуларен карцином (ХЦК), които не са получавали предишна системна терапия (вж. точка 5.1).Противопоказания: Свръхчувствителност към 
активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. Кърмене (вж. Точка 4.6). Допълнителна информация относно предупреждения и предпазни мерки при 
употреба, взаимодействия с други лекарства и форми на взаимодействие, бременност и кърмене, ефекти върху способността за шофиране и работа с машини, странични ефекти и ефекти на 
привикване могат да бъдат намерени в кратката характеристика на продукта. Притежател на разрешението за употреба: Eisai Europe Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfi eld, 
Herts AL10 9SN, Обединено Кралство. E-mail: EUmedinfo@eisai.net. Представител на притежателя на разрешението за употреба в България: ТП Евофарма, ул. Пирински проход 24, 1618 гр. 
София, тел. +359 2 962 12 00, E-mail: info@ewopharma.bg . Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I) от Кратка характеристика на продукта, 
точка 4.2. Фармакотерапевтична група: антинеопластични средства, инхибитори на протеин киназа. ATC код: L01XE29. * Информация към август 2018 г.

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Медицинските специалисти се 
насърчават да съобщават за всяко съмнение за нежелано събитие. Можете да съобщите за нежелани събития чрез Изпълнителната агенция по лекарствата: 1303 гр.София, ул. Дамян Груев 
№8, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: http://www.bda.bg 

Информация за предписване, можете да намерите на сайта: http://www.ewopharma.bg

За допълнителна информация: 
Представителство Eвофарма
1618 София, ул. „Пирински проход“ 24,
Tел.: (02) 962 12 00, Факс: (02) 868 39 68
www.ewopharma.bg

Информация, относно това как Евофарма събира, 
обработва и съхранява лични данни може да получите 

тук: https://www.ewopharma.bg/politika-za-poveritelnost/

EPMBG-LENA-20-00043
ИАЛ: 20361/20.04.2021
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8.9 месеца при Lenvima vs 3.7 месеца при Sorafenib
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24.1% при Lenvima vs 9.2% при SorafenibРеференция: Kudo M. et al. 
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Име на лекарството: LENVIMA 4 mg / 10 mg твърди капсули. Качествен и количествен състав: Една твърда капсула съдържа 4mg / 10mg ленватиниб (като мезилат). Други съставки: Капсулно 
съдържимо: калциев карбонат, манитол, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, ниско заместена хидроксипропилцелулоза, талк; Състав на капсулата: хипромелоза, титанов 
диоксид (E 171), жълт железен оксид (Е172), червен железен оксид (E 172); Печатно мастило: шеллак, черен железен оксид (Е 172), калиев хидроксид, пропилен гликол. Терапевтични 
показания: LENVIMA е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с прогресиращ, локално напреднал или метастатичен диференциран (папиларен / фоликуларен / 
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активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. Кърмене (вж. Точка 4.6). Допълнителна информация относно предупреждения и предпазни мерки при 
употреба, взаимодействия с други лекарства и форми на взаимодействие, бременност и кърмене, ефекти върху способността за шофиране и работа с машини, странични ефекти и ефекти на 
привикване могат да бъдат намерени в кратката характеристика на продукта. Притежател на разрешението за употреба: Eisai Europe Ltd., European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfi eld, 
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точка 4.2. Фармакотерапевтична група: антинеопластични средства, инхибитори на протеин киназа. ATC код: L01XE29. * Информация към август 2018 г.
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З А  П О - Д Ъ Л Г А
П Р Е Ж И В Я Е М О С Т

при рецидивирала или рефрактерна ОМЛ с FLT3 мутация
с  XOSPATA™ спрямо спасителна химиотерапия1

Медиана на обща преживяемост

9,3 месеца с
XOSPATA (n=247)

спрямо 5,6 месеца със спасителна химиотерапия (n=124)
HR=0,637 (95% CI: 0,490–0,830); P=0,00041

ОМЛ- остра миелоидна левкемия; CI - доверителен интервал; FLT3 FMS-подобна тирозин киназа 3; HR - съотношение на риска
Референция: 1. Последна одобрена Кратка характеристика на продукта XOSPATA.

Дата на изготвяне: Декември 2022
Валиден до: Март 2023

  MAT-HBR-XOS-2022-00031

Само за медицински специалисти

      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.
Xospata 40 mg филмирани таблетки (gilteritinib)
Терапевтични показания: Xospata е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти, които имат рецидивирала 
или рефрактерна остра миелоидна левкемия (ОМЛ) с FLT3 мутация. 
Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Нидерландия
Номер на разрешението за употреба EU/1/19/1399/001
Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание. Преди да предпишете това лекарство, моля, 
запознайте се с пълната Кратка характеристика на продукта, която съдържа цялата информация за лекарствения продукт.
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена в пълната кратка характеристика на продукта на уебсайта 
на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu и е достъпна при сканиране на QR кода или на: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xospata-eparproduct-information_bg.pdf. За пълна информация: 
Астелас Фарма ЕООД, 1784 София, Бул. „Цариградско шосе” № 90, Офис сграда Капитал форт, етаж 11, тел.: 02 8625372. За 
допълнителна информация относно лекарствените продукти на Астелас, моля изпратете запитване на адрес: 
medinfo.hbr@astellas.com. Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват. Съобщавайте за нежелани лекарствени 
реакции на Astellas чрез email до: pharmacovigilance_bg@astellas.com, по факс на +359 (0)2 862 53 77, или се свържете с
офиса на Astellas локално. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция
чрез национална система за съобщаване, Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София,
Teл.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.
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Мелатонин и COVID-19
доц. д-р Ирина Пашалиева, дм

10
Прахови белодробни болести – 
общи характеристики
проф. д-р Eлисавета Петрова, дмн 28

Лечение на млада пациентка 
с де ново метастазирал рак на 
млечната жлеза
д-р Вяра Захариева

24
Роля на PARP-инхибиторите в 
лечението на  
BRCA-асоциираните 
злокачествени болести
д-р Пламен Славов, д-р Цветан 
Йорданов, д-р Сара Тунчева, д-р Ив. 
Панджарова, доц. д-р Ася Консулова

34
Противотуморна активност  
на канабидиол
маг.-фарм. Мария Николова,  
проф. д-р Спиро Константинов, дм

38
Имунотерапия при 
немеланомни кожни тумори 
д-р Ахмед Контилев, д-р Вл. Милов

14
Колко активни са пациентите  
с ХОББ?
доц. д-р Евгени Меков, доц. д-р Николай 
Янев, д-р Неделина Куртелова, д-р 
Теодора Михалова, доц. д-р Йорданка 
Ямакова, проф. д-р Росен Петков

18
Усложнения при стентиране на 
бенигнена трахеална стеноза
д-р Славена Стоянова, доц. д-р Милена 
Енчева, дм, д-р Х. Йорданов

РЕКЛАМНА И РЕДАКТОРСКА ПОЛИТИКА

Изявленията и мненията, изложени в статиите и материа-
лите, публикувани в списанието, принадлежат на авторите 
им и не са задължително споделяни от редактора, издате-

ля или екипа, издаващ списанието. Редакцията на списа-
нието не дава гаранции и не се обвързва с рекламираните 

в него продукти и услуги, и не носи отговорност относно 
предявени по този повод искания.
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50
Хипометилиращи и Bcl-2 
инхибитор базирани режими 
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д-р Васко Гръкланов, проф. д-р Жанет 
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42
Стереотактична радиохирургия 
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при лечението на простатен 
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ПРОТИВОТУМОРНА 

АКТИВНОСТ НА КАНАБИ
ДИОЛ

маг.-фарм. 

Мария Николова, 

проф. д-р Спиро 

Константинов, дм

1,2Лаборатория по 
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Обща характери-

стика на CBD

Американският химик Роджър Адамс 

е изолирал за първи път фитокана-

биноида – канабидиол, и през 1942 г. 

той печели патент за разработения 

от него метод. След това откри-

тие започват масови проучвания 

свързани с фитохимичния състав 

на растението Cannabis sativa и не-

говите фармакологични свойства[1]. 

Ефектът на фитоканабиноидите се 

дължи на тяхното взаимодействие 

с ендоканабиноидната невромоду-

латорна система при човека. Тя се 

състои от ендоканабиноиди (напр. 

анандамид и 2-арахидоноил глице-

рол), канабиноидни рецептори (CB1 

и CB2) и ензими отговорни за син-

теза и деградацията на ендокана-

биноидите. За разлика от добре 

проучения Δ9–THC, канабидиолът не 

проявява психотропни свойства и е 

ниско токсичен за човека. Ефекти-

те на канабидиола са резултат от 

неговите комплексни механизми на 

действие: той блокира в слаба сте-

пен СВ1- рецептора и е обратим аго-

нист на СВ2-рецептора. Освен това 

стимулира ванилоидните рецепто-

ри тип 1 (TRPV1) и тип 2 (TRPV2), 

увеличава концентрацията на анан-

дамида, като блокира неговата хи-

дролоза, стимулира ендогенната 

аденозинова сигнализация, инхибира 

G-протеин-свързания рецептор 55 

(GPR55), стимулира серотониновия 

рецептор 1А (5-HT1A) и PPARγ (перо-

ксизомен пролифератор-активиран 

рецептор гама)[2]. Молекулата на 

CBD е силно липофилна с много ниска 

орална бионаличност (около 6%). При 

инхалационно приложение, се дости-

гат пикови плазмени концентрации 

от 3 до 10 минути след администри-

рането, а бионаличността е в рам-

ките на 31%. При орално приложение, 

CBD се подлага на интензивен „first 

pass“ ефект, а след инхалиране се 

избягва в по-голяма степен този вид 

метаболизъм. Препоръчва се орално-

то приемане да става след хранене, 

по този начин храната увеличава 

степента на резорбцията. CBD бър-

зо се разпределя в белите дробове, 

сърцето, черния дроб и мозъка. Той 

има висок обем на разпределение 

и това позволява да се акумулира в 

мастните тъкани при пациенти с 

дълготраен прием. CBD може да пре-

минава плацентата и кръвно-мозъч-

ната бариера. Канабидиолът основ-

но се метаболизира в черния дроб от 

изоензимите CYP2C19 и CYP3A4 и в 

по-малка степен от CYP1A1, CYP1A2, 

CYP2C9, и CYP2D6. След неговото хи-

дролизиране до 7-хидрокси-канабиди-

ол и по-нататъшното му метаболи-

зиране, той се екскретира предимно 

във фецеса и в по-малка степен през 

урината. Канабидиолът има дълго 

време на полуживот (t1/2), около 24 

часа след интравенозно приложение 

и 31 часа след инхалиране. След мно-

гократен орален прием, t1/2 вари-

ра между 2 и 5 дена. Канабидиолът 

трябва да се прилага с повишено 

внимание при пациенти с чернодроб-

ни увреждания или когато се прила-

га съвместно с лекарства, които 

индуцират или инхибират CYP3A4 и 

CYP2C19. Освен това има съобщения, 

че употребата на канабидиол води 

до умора и сънливост[2]. Установени 

са множество фармакологични ефек-

ти на CBD. Използва се като аналге-

тик, антиеметик, невропротектор, 

антиконвулсант, спазмолитик и про-

тивовъзпалително средство. Може 

да намери приложение при лечение-

то на мултиплена склероза, невро-

патична и хронична болка, Паркин-

сон, Алцхаймер, пост-травматичен 

стрес, шизофрения и други[2]. През 

2018 г., Агенцията за контрол на хра-

ните и лекарствата в САЩ (FDA), за 

първи път разрешава употребата 
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Въведение
Появата и широкото разпростра-

нение на вируса на Covid-19 в целия 

свят стимулира много и различни 

изследователски екипи за активно 

проучване на механизмите, чрез 

които той навлиза в организма и го 

уврежда, както и за търсене на раз-

лични подходи, терапии и средства, 

допълващи лечебните протоколи в 

клиничната практика. Въпреки уси-

лията на голям брой учени, работе-

щи върху проблема, все още не се 

знае достатъчно за това, кои са 

решаващите фактори, определящи 

тежестта на протичане на забо-

ляването. Не са докрай изяснени и 

имунните промени, причинени от 

инфекцията с Covid-19 у хора[1]. Лече-

нието включва обичайните практи-

ки и поддържащи грижи в комбинация 

с някои вече известни, но неспеци-

фични лекарствени средства. Упо-

требата на наскоро разрешените 

специфични антивирусни средства 

срещу Covid-19 все още е ограничена. 

Тежестта на новата коронавирусна 

инфекция варира в широки граници – 

от безсимптомно протичане, през 

лека инфекция до тежко протичане 

с летален изход[2]. Смъртността 

при пандемията от Covid-19 най-чес-

то е причинена от неконтролирания 

имунен отговор, разрушително въз-

паление в организма[1], както и от 

тромботични усложнения, често съ-

пътстващи инфекцията[3].

Патогенетични 
механизми при 
Covid-19 инфекция 
Натрупаният до момента опит в 

световен мащаб показва, че основ-

ният патогенетичен механизъм 

в развитието на заболяването у 

възрастни е разгръщането на не-

контролиран оксидативен стрес и 

възпалителна реакция, т.нар. „цито-

кинова буря“. Тя може да предизвика 

остър респираторен дистрес синд-

ром, пневмония, както и полиорганна 

недостатъчност, шок и тромбоза, 

особено при пациенти в напреднала 

възраст[2,4,5]. Доказано е, че вирусът 

навлиза в клетките чрез ангиотен-

зин-конвертиращ ензим 2 (АСЕ-2) 

рецептори, които се намират пре-

димно в алвеоларния епител и ендо-

тела. Счита се, че активирането на 

ендотелните клетки е основната 

причина за появата на тромбози. Съ-

ществуват данни, че над 25% от за-

разените с вируса хора са с повишен 

риск от развитие на венозен тром-

боемболизъм[3]. Известно е, че в ор-

ганизма на инфектирани с Covid-19 

индивиди се включва вродената 

имунна защита чрез няколко типа 

клетки – левкоцити, белодробен епи-

тел, мастоцити, увеличава се произ-

водството на провъзпалителни ци-

токини – IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12 и TNF-α 

от макрофагите[1,2]. При тежко боле-

дуване се установяват много висо-

ки нива на изброените цитокини и 

значително по-ниски нива на CD8+ и 

CD4+ клетки[6]. Съобщава се, че IFN-γ 

може да инхибира репликацията на 

вируса и да подобри представянето 

на антигена. Активира се и хуморал-

ният имунитет, производството 

на антитела и освобождаването 

на противовъзпалителни цитокини 

като TGF-β, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 и IL-13[7]. 

От една страна тази разразяваща 

се цитокинова буря сигнализира за 

повишена опасност в организма, а 

от друга – води до възпалително и 

клетъчно увреждане. Освободените 

от увредените клетки компоненти, 

доц. д-р Ирина 
Пашалиева, дм
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патофизиология, 
МУ-Варна
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МЕЛАТОНИН  
И COVID-19

Covid-19 (SARS-CoV-2) е вирусна инфекция, водеща до цитокинова буря, остро увреждане на белия дроб 
и респираторен дистрес синдром. Мелатонинът е добре познат хронобиотичен агент, но той притежава 
и противовъзпалителни, имуномодулиращи, антиоксидантни свойства, осъществява протекция срещу 
остро белодробно увреждане и респираторен дистрес синдром, предизвикани от различни патогени. 
Освен предложените редица лекарствени средства за превенция или намаляване тежестта на Covid-19 
инфекцията, съществуват данни, че мелатонинът може да ограничи нарушенията, предизвикани от 
Covid-19 и вероятно би бил от полза за пациентите.
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включващи митохондриална и ядре-

на ДНК, кардиолипин, цитохром С, 

участват по-нататък в освобожда-

ването на провъзпалителни цито-

кини чрез цГМФ/АМФ синтаза. Това 

води до „вторична цитокинова буря“. 

Авторите, изследващи тези проце-

си подчертават, че ако този поро-

чен кръг не бъде прекъснат, може да 

се стигне до широкообхватна апоп-

тоза и некроза дори на незаразени 

клетки[8]. Нараства вероятността 

от остро сърдечно увреждане, гене-

рализиран сепсис и мултисистемна 

недостатъчност, което от своя 

страна може да причини летален 

изход[9,10]. Данните от аутопсии на 

възрастни пациенти показват ат-

рофия и некроза на слезката, некро-

за в лимфните възли, кръвоизливи в 

бъбреците, хепатомегалия и невро-

нална дегенерация в ЦНС[11].

Докато при млади хора провъзпали-

телните и противовъзпалителните 

цитокинни мрежи са балансирани 

и техният имунен отговор в пове-

чето случаи може да ограничи раз-

витието на инфекцията с Covid-19, 

изглежда, че у възрастни пациенти 

не се наблюдава същият балансиран 

имунен отговор. Освен това, проце-

сът на стареене е свързан с леко по-

вишени нива на локални и системни 

провъзпалителни цитокини, т.нар. 

„inflammaging“ (възпаление при ста-

реене). В същото време с възрастта 

се понижават нивата на систем-

ните противовъзпалителни цито-

кини. Някои автори отбелязват, че 

е твърде възможно тези промени 

да водят до повишен риск от ци-

токинова буря при някои критични 

възрастни пациенти, инфектирани 

с Covid-19[2]. Точният механизъм на 

това явление все още не е изяснен 

напълно, но е много вероятно имен-

но дисрегулацията на цитокиновата 

хомеостаза при възпаление да играе 

решаваща роля за риска от цитоки-

нова буря и последващ остър респи-

раторен дистрес. В тези процеси се 

включват и други патофизиологични 

механизми като промяна в експреси-

ята на ACE2 рецепторите[12], окси-

дативен стрес[13], намалена автофа-

гия[14], стареене на мастната тъкан 

и имунната система[15,16], както и де-

фицит на витамин D[17]. 

Освен чрез проявите на цитокино-

вата буря, вирусните частици на 

Covid-19 могат и директно да причи-

нят дисфункция на много органи. Все 

още не е съвсем ясно дали цитокино-

вата буря, директното действие на 

вируса или синергичните им ефекти 

допринасят за множествените ор-

ганни нарушения при пациенти с те-

жък Covid-19[18]. Тъй като с увелича-

ване на възрастта физиологичните 

функции на организма търпят про-

мени и имунният отговор е понижен, 

напредналата възраст се смята за 

лош прогностичен фактор. Незави-

симо от това обаче, практиката 

показва, че инфекцията с Covid-19 не 

е смъртоносна при всички пациенти 

в напреднала възраст. Вероятно за 

тежестта на протичане и за край-

ния изход от заболяването имат зна-

чение редица други фактори – гене-

тична предразположеност, начин на 

живот, индивидуални различия и мо-

ментно състояние на имунния отго-

вор, придружаващи заболявания и др.

Известно е, че стареенето е съпро-

водено с нарастваща продукция на 

свободни кислородни радикали. Тех-

ният излишък може да индуцира въз-

палителни процеси чрез активиране 

на множество транскрипционни фак-

тори като човешка полинуклеотидна 

фосфолипаза, ядрен фактор капа-бе-

та (NF-κβ), активиращ протеин 1 и 

др.[2,4]. Установено е, че не само този 

излишък може да повиши производ-

ството на провъзпалителни цитоки-

ни, а и провъзпалителните цитокини 

от своя страна могат да повишат 

производството на свободни кисло-

родни радикали[2]. От друга страна 

се знае, че с напредване на възраст-

та антиоксидантният капацитет 

на организма намалява. Хроничният 

оксидативен стрес в стареещите 

съдове, придружен от нискостепен-

но възпаление, е предпоставка за 

нарушена ендотелна вазодилатация. 

В този смисъл са важни интервенци-

ите, насочени към възстановяване 

на ендогенния антиоксидантен ка-

пацитет и реакцията на клетъчния 

стрес, а не толкова приложението 

на екзогенни антиоксиданти. Това 

може да промени порочния цикъл ок-

сидативен стрес-възпаление в ста-

реенето на съдовете[19]. 

Мелатонин и 
антиоксидантна 
защита на 
организма 
Мелатонинът се синтезира от 

триптофан в епифизата, но също 

така и в много други органи (екс-

трапинеален мелатонин)[1,20]. Всички 

клетки, продуциращи мелатонин, 

функционално се отнасят към т.нар. 

невроендокринна система – универ-

сална система за адаптация и поддър-

жане на хомеостазата в човешкия 

организъм. Предполага се, че именно 

екстрапинеалният мелатонин има 

ключова роля като паракринна сиг-

нална молекула при взаимодействие 

на клетките и в локалната координа-

ция на клетъчните функции[21]. Добре 

известно е, че епифизният хормон е 

хронобиотик и адаптивна молекула, 

а във фармакологични дози проявява 

антивирусни ефекти поради негови-
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те противовъзпалителни, антиапоп-

тотични, имуномодулиращи и анти-

оксидантни свойства[22].

Антиоксидантният ефект на мела-

тонина е открит от американския 

учен Р. Райтер през 1993 г. и е по-

твърден в многобройни изследва-

ния[4,23,24]. Освен че е мощен антиокси-

дант, този хормон е същевременно 

синхронизатор на много физиоло-

гични процеси в организма. Проуч-

ванията сочат, че при голям брой 

нарушения се установява промяна 

в мелатониновата сигнализация[25]. 

Мелатонинът е функционално изклю-

чително разнообразна молекула, с 

висока директна ефективност като 

мощен чистач на свободни радикали 

и индиректен антиоксидант, който 

отстранява особено високотоксич-

ни хидроксилни радикали и допълни-

телно повишава броя на антиокси-

дантните ензими. Добавянето му 

предотвратява хиперпродукцията 

на проинфламаторни медиатори и 

инхибира ефекта на някои проин-

фламаторни цитокини[26,27]. Важно 

е да се отбележи, че мелатонинът 

намалява или противодейства на 

оксидативния стрес и регулира кле-

тъчния метаболизъм не само във 

фармакологични, но и във физиоло-

гични концентрации[20,28]. Тъй като е 

липофилен и хидрофилен, хормонът 

лесно преминава всички морфофизио-

логични бариери, навлиза в клетките 

и може да изпълнява антиоксидант-

ната си функция еднакво добре в яд-

рото, цитозола и мембраните[29,30]. 

Мелатонинът е единственият по-

знат антиоксидант, който намалява 

съществено след средна възраст и 

това корелира тясно с понижаване-

то на тоталния антиоксидантен 

капацитет в човешкия серум[31,32]. 

Епифизният хормон действа чрез 

не-рецептор мeдиирани механизми 

като чистач на реактивни кислород-

ни и реактивни нитрогенни съедине-

ния[33]. Мелатонинът отстранява хи-

дроксилни радикали (HO−), хидроген 

пероксид (H
2
O

2
), азотен оксид (NO−) и 

др.[23,34]. Той повишава ефективност-

та на митохондриалната оксида-

тивна фосфорилация, както и тази 

на други антиоксиданти[35]. Актив-

ността на хормона срещу свобод-

ните кислородни радикали е сложен, 

многофакторно обусловен феномен. 

Благодарение на уникалните си физи-

ко-химични свойства, мелатонинът 

и неговите метаболити превъзхож-

дат традиционните антиоксидан-

ти (аскорбинова киселина, витамин 

Е). При сравнителни проучвания е 

установено, че мелатонинът е два 

пъти по-активен от витамин Е[24,36]. 

От друга страна, антиоксидант-

ната защитна система подобно на 

много други физиологични функции в 

организма притежава денонощен ри-

тъм, централна роля в поддържане-

то на който играе мелатонинът[30]. 

Роля на мелатони-
на в лечението на 
Covid-19 
Освен антиоксидантното си дейст-

вие, мелатонинът в ролята си на 

естествен хронобиотик осъщест-

вява ритмоорганизиращо действие 

и върху патологично променените 

колебания на различни физиологични 

функции, обезпечава защитата на 

мозъка и периферните структури 

от последствията на емоционалния 

и оксидативен стрес. Той подобря-

ва съня, притежава анксиолитично 

действие, нормализира работата 

на вътрешните органи, проявява 

антихипертензивни, аналгезични и 

имуномодулиращи ефекти[37,38]. Висо-

ките мелатонинови нива са важни 

за здравето и играят роля в процеса 

на стареене на човешкия организъм. 

Затова е от значение и трябва да 

се има предвид, че коронавирусът 

може да атакува синтезния път на 

хормона и да снижи плазмените му 

нива в момент, когато той е особе-

но необходим. Мелатонинът може 

да има благоприятно действие за 

предотвратяване или намаляване 

на цитокиновата буря и огранича-

ване на смъртността[1]. Наред с 

тези ефекти, епифизният хормон 

влияе върху възпалението и оксида-

цията на белодробно ниво чрез бло-

киране на NF-κβ, down-регулация на 

матричната металопротеиназа-3 

(ММР-3), която модулира профиброз-

ни и провъзпалителни цитокини[4,22]. 

Мелатонинът повишава противо-

възпалителните цитокини като IL-

10, превръща свръхвъзпалителните 

гликолитични макрофаги в проти-

вовъзпалителни такива, които се 

подлагат на окислително фосфори-

лиране, допълнително намалявайки 

производството на цитокини. Хор-

монът активира протеина сиртуин 

1, който инхибира производството 

на свръхвъзпалителни макрофаги[22].

Известно е, че мелатонин повлиява 

и процесите на хемокоагулация в ор-

ганизма. Съобщава се, че при здрави 

мъже 3 mg мелатонин, приет p.os, 

води до по-ниски нива на FVIII:C и фи-

бриноген. Според други проучвания 

на 17 ден от симптомите на Covid-19 

хормонът значимо да снижава ниво-

то на тромбозите от 23.7% в кон-

тролната група до 11% в групата па-

циенти, приемали мелатонин (р≤0.05)
[3]. Въпреки че епифизният хормон не 

може да бъде охарактеризиран като 

вирусицидно средство, в резултат на 

изброените му благоприятни ефекти 

се предполага, че той може да бъде 

полезен като допълващо средство в 

лечението на болни от Covid-19[39].
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Докато физиологичните концентра-

ции на мелатонина в биологичните 

течности са между 10-10 и 10-11 М, 

за получаване на фармакологичен 

ефект са необходими концентрации 

от 10-5 М[1]. Все още не е определена 

най-подходящата доза мелатонин за 

възрастни. От значение за практи-

ката е, че епифизният хормон се ха-

рактеризира с изключително ниска, 

практически липсваща токсичност. 

До момента не са съобщени сери-

озни негативни странични ефекти 

дори при използване на високи дози 

от хормона[28,40]. Нещо повече, хормо-

нът на епифизата, изпълнявайки ро-

лята на адаптогенна, модулаторна 

молекула в организма, дори редуцира 

токсичността и повишава ефикас-

ността на голям брой лекарства 

с документирани странични ефек-

ти[40,41]. Счита се, че приложението 

му е безопасно и при прием p.os. на 

дози от 1-20 mg са възможни незна-

чителни странични ефекти като 

главоболие, сънливост и др. При 

пациенти в напреднала възраст и 

съпътстващи заболявания прило-

жението на мелатонин регулира 

свръхреакцията на вродения имунен 

отговор и разрушителното възпале-

ние, повишава адаптивната имунна 

активност. Препоръчват се дози от 

3-10 mg, приети 30-60 минути преди 

сън, за да се симулира естестве-

ния физиологичен циркаден ритъм 

на секреция на хормона[1]. Нови про-

учвания показват, че ниските дози 

мелатонин значително подобряват 

симптомите при хоспитализирани 

пациенти с Covid-19, което води до 

сигнификантно понижаване на ни-

вата на CRP, провъзпалителни ци-

токини и модулира дисрегулацията 

на гени, контролиращи клетъчния 

и хуморалния имунитет[42]. Мелато-

нинът може да бъде полезен и като 

допълващо лечение към приложение-

то на хидроксихлорохин, хлорохин, 

лопинавир, ремдесивир и др. Приема 

се, че у хора с висок риск от заразя-

ване с Covid-19, най-често здравни 

работници, наред със своето проти-

вовъзпалително и антиоксидантно 

действие, мелатонинът би благо-

приятствал повишаването на имун-

ния отговор. В този случай се препо-

ръчва доза от 40 mg и дори по-висока, 

приета един час преди сън[1]. 

Заключение
Пандемията от Covid-19 показа, че 

се касае за заболяване на организма, 

протичащо с мощно възпаление, 

съпроводено в много от случаите 

с различни по тежест усложнения. 

В лечението, освен утвърдените 

лекарствени средства, нараства 

интересът към допълващи тера-

певтични агенти, сред които е и 

епифизният хормон. За това допри-

нася изключителното разнообразие 

на неговите биологични свойства. 

За нормалното функциониране на 

организма е от значение способ-

ността му да противодейства на 

разсъгласуването на физиологич-

ните, биохимични и поведенчески 

процеси, съпровождащи инфекцията 

с Covid-19. Особено ценни са адап-

тогенните, противовъзпалителни, 

антиоксидантни и имуномодулира-

щи свойства на мелатонина. Всичко 

това, съчетано с практически липс-

ващата му токсичност и странични 

ефекти, широката достъпност, на-

личието на различни фармакологични 

препарати, улеснява и прави подхо-

дящо използването му в лечението 

на коронавирусната инфекция. С 

основание може да се счита, че не-

говото приложение би било полезно 

и в периода на възстановяване на 

организма, както и при развитие на 

пост-Covid синдром, засягащ значи-

телна част от преболедувалите. n

книгопис:
1. Reiter RJ, Pedro Abreu-Gonzalez, Paul E. Marik and Alberto Dominguez-Rodriguez. Therapeutic 

Algorithm for Use of Melatonin in Patients With COVID-19. Frontiers in Medicine 2020; 7, 1-7, 
doi:10.3389/fmed.2020.00226.

2. Meftahi GH, Jangravi Z, Sahraei H, Bahari Z. The possible pathophysiology mechanism of 
cytokine storm in elderly adults with COVID-19 infection: the contribution of "inflame-aging". 
Inflamm Res 2020; 69(9):825-839. doi:10.1007/s00011-020-01372-8.

3. Hasan ZT, Mohammed QY, Ahmed KM. The Effect of Melatonin on Thrombosis, Sepsis and 
Mortality Rate in COVID-19 Patients. International Journal of Infectious Diseases 2021; 
doi:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.10.012.

4. Martín Giménez VM, Felipe I, Carlos DT, Javier M, León F, Russel JR, Walter M. Lungs as target 
of COVID-19 infection: Protective common molecular mechanisms of vitamin D and melatonin 
as a new potential synergistic treatment. Life Sciences 2020, vol. 254,117808, https://doi.
org/10.1016/j.lfs.2020.117808.

5. Abhijit SN. Perioperative melatonin in COVID-19 patients: benefits beyond sedation and 
analgesia. Med Gas Res 2022; 12(2):41-43. doi: 10.4103/2045-9912.325990.

6. Diao B, Wang C, Tan Y, Chen X, Liu Y, Ning L, et al. Reduction and functional exhaustion of T 
cells in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Front Immunol 2020; 11:827. doi: 
10.3389/fimmu.2020.00827.

7. Tay MZ, Poh CM, Rénia L, MacAry PA, Ng LF. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation 
and intervention. Nat Rev Immunol 2020; 20:363–74.

8. Huo C, Jin Y, Zou S, Qi P, Xiao J, Tian H, et al. Lethal influenza A virus preferentially activates 
TLR3 and triggers a severe inflammatory response. Virus Res 2018; 257:102–12. doi: 
10.1016/j.virusres.2018.09.012.

9. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical and immunologic features 
in severe and moderate coronavirus disease 2019. J Clin Invest 2020; 130:2620–29. doi: 
10.1172/JCI137244.

10. Liao M, Yang L, Yuan J, Wen Y, Xu G, Zhao J, et al. The landscape of lung bronchoalveolar 
immune cells in COVID-19 revealed by single-cell RNA sequencing. medRxiv 2020. doi: 
10.1101/2020.02.23.20026690.

11. Li H, Liu L, Zhang D, Xu J, Dai H, Tang N, Su X, Cao B. SARS-CoV-2 and viral sepsis: 
observations and hypotheses. Lancet 2020; 395(10235):1517-1520. doi: 10.1016/S0140-
6736(20)30920-X.

12. Yoon HE, Kim EN, Kim MY, Lim JH, Jang I, Ban TH, Shin SJ, Park CW, Chang YS, Choi BS. 
Age-associated changes in the vascular renin-angiotensin system in mice. Oxid Med Cell 
Longev 2016; 5:1–14.

13. Garrido A, Cruces J, Ceprián N, Vara E, de la Fuente M. Oxidative-inflammatory stress in 
immune cells from adult mice withpremature aging. Int J Mol Sci 2019; 20(3):769.

14. Barbosa MC, Grosso RA, Fader CM. Hallmarks of aging: an autophagic perspective. Front 
Endocrinol 2019; 9:790.

15. Stout MB, Justice JN, Nicklas BJ, Kirkland JL. Physiological aging: links among adipose tissue 
dysfunction, diabetes, and frailty. Physiology 2017; 32(1):9–19.

16. Fuentes E, Fuentes M, Alarcon M, Palomo I. Immune system dysfunction in the elderly. An Acad 
Bras Ciênc 2017; 89(1):285–99.

17. Meehan M, Penckofer S. The role of vitamin D in the aging adult. J Aging Gerontol 2014; 
2(2):60–71.

18. Wang W, Xu Y, Gao R, Lu R, Han K, Wu G, Tan W. Detection of SARS-CoV-2 in different types of 
clinical specimens. JAMA 2020; 323(18):1843–4.

19. El Assar M, Javier A, Leocadio R. Oxidative stress and vascular inflammation in aging. Free 
Radic Biol Med 2013; 65:380-401.

20. Slominski A, Tobin DJ, Zmijewski MA, Wortsman J, Paus R. Melatonin in the skin: synthesis, 
metabolism and functions. Trends Endocrinol Metab 2008; 19(1):17-24.

21. Каладзе Н.Н., Соболева Е.М., Скоромная Н.Н. Физиологические, патогенетические и 
фармакологические эффекты мелатонина: итоги и перспективы. Здоровье ребенка 
2010; 23 (2).

22. Cross KM , DM Landis, L Sehgal, JD Payne. Melatonin for the Early Treatment of COVID-19: A 
Narrative Review of Current Evidence and Possible Efficacy. Endocr Pract 2021; 27(8): 850-855. 
doi: 10.1016/j.eprac.2021.06.001.

23. Tan DX, Manchester LC, Burkhardt S, Sainz RM, Mayo JC, Kohen R, Shohami E, Huo YS, 
Hardeland R, Reiter RJ. N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine, a biogenic amine and 
melatonin metabolite, functions as a potent antioxidant. FASEB J 2001; 15(12):2294-2296.

24. Rodriguez C, Mayo JC, Sainz RM, Antolin I, Herrera F, Martin V, Reiter RJ. Regulation of 
antioxidant enzymes: a significant role for melatonin. J Pineal Res 2004; 36(1):1-9.

25. Chaste P, Clement N, Botros HG, Guillaume JL, Konyukh M, Pagan C, Scheid I, Nygren G, 
Anckarsäter H, Rastam M, Ståhlberg O, Gillberg IC, Melke J, Delorme R, Leblond C, Toro R, 
Huguet G, Fauchereau F, Durand C, Boudarene L, Serrano E, Lemière N, Launay JM, Leboyer M, 
Jockers R, Gillberg C, Bourgeron T. Genetic variations of the melatonin pathway in patients with 
attention-deficit and hyperactivity disorders. J Pineal Res 2011; 51(4):394-399.

26. Reiter RJ, Tan DX, Fuentes-Broto L. Melatonin: a multitasking molecule. Prog Brain Res 2010a; 
181:127-151.

27. Ochoa JJ, J Diaz-Castro, N Kajarabille, C Garcia, IM Guisado, C De Teresa, R Guisado. Melatonin 
supplementation ameliorates oxidative stress and inflammatory signaling induced by strenuous 
exercise in adult human males. J Pineal Res 2011; 51(4):373-380.

28. Reiter R, Lucien C, Tan D. Free Radical Mechanisms and Melatonin Protection. Current 
Neuropharmacology 2010b; 8(3):194-210.

29. Eşrefoğlu M, Gül M, Ates B, Batçioğlu K, Selimoğlu MA. Antioxidative effect of melatonin, 
ascorbic acid and N-acetylcysteine on caerulein-induced pancreatitis and associated liver injury 
in rats.World J Gastroenterol 2006; 12(2):259-264.

30. Vaibhav DA, Wahi AK. Melatonin: a novel biomaterial for immunotherapy. IJPSR 2011; 
2(4):772-777.

31. Poeggeler B, Reiter RJ, Tan DX, Chen LD, Manchester LC. Melatonin, hydroxyl radical-mediated 
oxidative damage, and aging: a hypothesis. J Pineal Res 1993; 14(4):151-168.

32. Benot S, Goberna R, Reiter RJ, Garcia-Mauriño S, Osuna C, Guerrero JM. Physiological 
levels of melatonin contribute to the antioxidant capacity of human serum. J Pineal Res 1999; 
27(1):59-64.

33. Gómez-Moreno G, Guardia J, Ferrera MJ, Cutando A, Reiter RJ. Melatonin in diseases of the oral 
cavity. Oral Dis 2010; 16(3):242-247.

34. Galano A, Tan DX, Reiter RJ. On the free radical scavenging activities of melatonin's metabolites, 
AFMK and AMK 2013; 54(3):245-257.

35. Reiter RJ, Tan D, Mayo JC, Sainz RM, Leon J, Czarnocki Z. Melatonin as an antioxidant: 
biochemical mechanisms and pathophysiological implications in humans. Acta Biochim Polon 
2003; 50(4):1129-1140.

36. Анисимов ВН. Мелатонин: роль в организме, применение в клинике. СПб, „Система“, 
2007а, 40 с.

37. Wilhelmsen M, Amirian I, Reiter RJ, Rosenberg J, Gogenur I. Analgesic effects of melatonin: 
a review of current evidence from experimenthal and clinical studies. J Pineal Res 2011; 
51(3):270-277.

38. Арушанян ЭБ, Бейер ЭВ. Гормон мозговой железы эпифиза мелатонин универсальный 
естественный адаптоген. Успехи физиол наук 2012; 3:82-100.

39. Vlachou M, Siamidi A, Dedeloudi A, Konstantinidou SK, Papanastasiou IP. Pineal hormone 
melatonin as an adjuvant treatment for COVID 19 (Review). Int J Mol Med 2021; 47(4):47. doi: 
10.3892/ijmm.2021.4880.

40. Karasek M. Does melatonin play a role in aging processes? J Physiol Pharmacol 2007; 58 
Suppl 6:105-1.3

41. Арушанян БЭ. Универсальные терапевтические возможности мелатонина. Клиническая 
медицина 2013; 2:4-8.

42. Brown GM, Pandi-Perumal SR, Pupko H, Kennedy JL, Cardinali DP. Melatonin as an Add-On 
Treatment of COVID-19 Infection: Current Status Diseases 2021; 9(3):64. doi: 10.3390/
diseases9030064.



10 Брой 12/2022, Година XXII

medinfo.bg12
Д Е К Е М В Р И

2 0 2 2

Въведение
Развитието на медицината през 

последните десетилетия разшири 

представите ни за здравните ефек-

ти на неорганичните и органичните 

прахове. В технологичните процеси 

все по-широко навлизат нови прахо-

ви фактори с неизвестни въздейст-

вия върху различни органи и системи 

в човешкия организъм[35]. Най-раз-

пространените прахови бело дробни 

болести се причиняват от инхалира-

не и депониране в белите дробове на 

екзогенни прахове с различна приро-

да[1-36]. Причинените от инхалиране 

на неорганични прахове пневмоко-

ниози (силикоза, азбестоза, смесени 

минерални пневмокониози, пневмо-

кониози от метал съдържащ прах) 

представляват основен дял сред бе-

лодробните прахови болести[21-27,29-31]. 

Все по-голямо значение придобиват 

белодробните карциноми, свързани 

с експозиция на кварц, азбест и ме-

тал съдържащи прахове, както и аз-

бест обусловените злокачествени 

мезотелиоми на плеврата, перикар-

да и перитонеума[6,8,14,15,17,35,36]. Нарас-

на броят на проучванията, обхваща-

щи фиброзогенния и канцерогенния 

ефект на заместващите азбеста 

изкуствени минерални влакна[35,36]. 

Важно място в епидемиологията 

на праховите болести заемат бе-

лодробните болести, причинени от 

органични прахове и гъбични алер-

гени, като професионална бронхиа-

лна астма и професионален хипер-

сензитивен пневмонит (екзогенен 

фиброзиращ алвеолит). Праховете 

са три основни групи: прахове от 

неорганичен произход (минерални 

и метал съдържащи), прахове от 

органичен произход (растителни, 

животински) и синтетични прахо-

ве[30,31]. Праховете оказват своето 

въздействие в зависимост от тях-

ната природа, химически и минера-

логичен характер, повърхностни 

качества, токсичност и допълни-

телно замърсяване с други екзоген-

ни фактори (бактерии, радиационни 

субстанции и др.). Неорганичните 

прахове притежават свойството 

да проявяват своя фиброзогенен и 

канцерогенен ефект след дълъг ла-

тентен период (ЛП – времето от 

началото на експозицията до поява 

на болестта) и безпрахов период 

(БП – времето от прекратяване на 

експозицията до поява на болестта)
[30,31]. Пределно допустимите концен-

трации (ПДК) на праховете са допус-

тимите нива на праха в работната 

среда в дадена държава. Според 

българските подзаконови актове, с 

фиброзогенно въздействие са рес-

пирабилните прахови частици с изо-

метричен диаметър 0.5 µm, както 

и респирабилните влакнести мине-

рали (азбест, изкуствени влакна) с 

проф. д-р 
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диаметър ≤3 µm и дължина на влак-

ната ≥6 µm. За свободния криста-

лен силициев диоксид (кварца), ПДК 

за фината фракция е 0.07 mg/m3. За 

въглищния прах ПДК зависи от квар-

цовото съдържание в общия прах и 

степента на карбонизация. ПДК за 

азбеста и другите влакнести мине-

рали (по бройния метод) е 0.6 игли/

сm3. ПДК за смесените минерални 

прахове зависи от фиброзогенната 

съставка на праха (кварц, азбест и 

други). ПДК за метал съдържащите 

прахове зависи от естеството на 

праха и наличните примеси[30-32,35,36]. 

Основни видове прахови белодроб-

ни болести. Съществуват следни-

те основни варианти на прахови 

белодробни болести, като дифузни 

прахово обусловени белодробни фи-

брози (пневмокониози), плеврални 

фибрози, предизвикани предимно 

от неорганични прахове, а също 

злокачествени белодробни болести 

от неорганични прахове – карци-

номи на белите дробове, карцином 

на ларинкса, злокачествени мезо-

телиоми на плеврата[8,13,14,25,30,31,34-36], 

злокачествени ме зо телиоми на 

перитонеума и пери карда[35,36], пра-

хов професионален бронхит[13] от 

неорганични[30-35,22-27] и органични 

прахове[35], професионална бронхи-

ална астма и хроничен екзогенен 

фиброзиращ алвеолит[35], причинени 

от органични прахове и съдържащи 

се в тях гъби и мицели, и минерал-

ната болест на малките дихателни 

пътища[35 36]. По-рядко срещани са из-

вънбелодробните прахови болести 

(нефропатии, злокачествени боле-

сти на бъбреците и др.) от неорга-

нични прахове[35,36]. Все още най-зна-

чимо място в епидемиологията на 

праховите белодробни болести зае-

мат пневмокониозите и праховият 

бронхит[35,36].

Пневмокониози

Определение, класификации 

и общи характеристики на 

пневмокониозите. 

Определението на понятието пнев-

мокониоза, възприето на Трета-

та конференция на експертите в 

област та на пневмокониозите през 

1950 г. гласи, че: “Пневмокониоза е 

диагностицируема болест на бели

те дробове, предизвикана от инха

лиране на прах”, като под термина 

“прах” се разбира солидната фаза, 

изключваща живите организми. Ра-

ботната група на Четвъртата 

конференция по пневмокониози в 

Букурещ (1971) формулира поняти-

ето пневмокониоза като “струп-

ване на прах в белите дробове и 

реакцията на белодробната тъкан 

към него”[10,31,34-36]. Тази дефиниция е 

упомената и в ILO Encyclopedia of 

Occupational Health аnd Safety (1998)
[18]. Тя е валидна и към момента. В 

зависимост от свойството на депо-

нирания в белите дробове неоргани-

чен прах да предизвиква формиране 

на колагенова тъкан (фиброза), па-

томорфологичната класификация на 

пневмокониозите ги подразделя на 

два основни вида – колагенови и не-

колагенови[10]. Практическо значение 

имат колагеновите пневмокониози с 

представители силикоза, азбестоза, 

антракоза (антракосиликоза), сме-

сени пневмокониози от минерални 

прахове, пневмокониози от метал-

съдържащи прахове и др. Типични 

представители на неколагеновите 

пневмокониози са апатитозата, си-

дерозата, станозата, баритозата 

и други. Междинни по отношение 

формирането на фиброза в белите 

дробове са пневмокониозите от 

респирабилен алуминиев прах, раз-

личните варианти на въглищен прах 

и други. Съществено място в епиде-

миологията понастоящем заемат и 

не специфичните прахови болести, 

предизвикани от неорганични прахо-

ве (ХОББ, злокачествени белодроб-

ни и плеврални болести)[24 25,35,36]. 

Класификации

Етиологична класификация на 

основните прахови болести 

пневмокониози. 

В зависимост от минералогичната 

природа на праха, по етиологичен 

принцип пневмокониозите се под-

разделят на силикоза (причинена 

от свободен кристален силициев 

диоксид – кварц, микро- и крипто-

кристалинни модификации на сили-

циевия двуокис, високотемператур-

ни модификации на кристален или 

аморфен силиций (кристобалит и 

тридимит), въглищна пневмоконио-

за (от висококарбонизирани въглища 

с различно съдържание на свободен 

кристален силициев диоксид в тях), 

силикатози (от различни варианти 

на свързан силициев диоксид (азбес-

тоза – от азбестови влакна, каоли-

ноза – от каолин, талкоза – от талк 

и други), пневмокониози от смесени 

минерални прахове (талкоазбесто-

за, пневмокониози при пещострои-

тели, пещоремонтчици и др.)[22-24], 

пневмокониози от металсъдържа-

щи прахове (сидероза, причинена 

от чист железен прах), алуминоза – 

от респирабилен алуминиев прах[26], 

пневмокониоза при заварчици – от 

железен прах и иритативни газове 

при заварките[5,10,16,17], пневмокониоза 

от корунд, съдържащ около 95% дву-

алуминиев триоксид (Al
2
O

3
), свързва-

щи глинести минерали и минимални 

количества свободен силициев дву-

окис[35,36], пневмокониози от твърди 
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метали като волфрам, кобалт, вана-

дий, никел, титан, тантал, хром и 

берилиоза, протичащи по типа на хи-

персензитивeн пневмонит или гра-

нуломатоза[35], други пневмокониози, 

причинени от апатит[23,35], барит, 

вулканични минерали, стъклени, ке-

рамични влакна, пневмокониоза от 

графит, пневмокониоза от тонер, 

пневмокониоза при зъботехници и 

други[23,35]. Другите пневмокониози 

са по-рядко срещани или недоста-

тъчно проучени. Рентгенова класи-

фикация на пневмокониозите (ILO 

Internatinal Radiological Classification 

of Pneumoconioses, Geneva, 1980 – 

ILO’80)[19]. Важен момент в разви-

тието на пневмокониозите заема 

Лионският конгрес през 1929 г. и 

Йоханесбургската конференция по 

пневмокониози (1930 г.), където е 

възприета първата клиникорентге-

номорфологична класификация, сто-

яща в основата на диагностиката 

на пневмокониозите. Следват мно-

жество рентгенови класификации, 

предшественици на съвременната. 

С ILO’80[19] се осъществява качест-

вено и количествено описание на 

рентгеновите белези на пневмоко-

ниозите, отчетени на заднопредна 

конвенционална белодробна рент-

генография, технически осъщест-

вена съобразно изискванията на 

гайдлайна на ILO’80. Качественото 

описание на рентгеновите находки 

се извършва с определени буквени 

знаци[19]. Количествената оценка на 

малките неравномерни и малките 

овални сенки върху единица площ в 

белите дробове се осъществява с 

помощта на 12-степенна скала на 

плътност (разширен вариант) и с 

3-степенна плътностна скала (съ-

кратен вариант), изразена чрез ка-

тегории (category 1, 2, 3)[19].

Патогенеза
Важна роля в патогенезата на ми-

нералните пневмокониози, вкл. на 

най-известния им представител 

– силикозата, играят факторите 

големина, форма, специфична по-

върхност на праховите частици 

и склонността им към агломера-

ция[30-32,35,36]. Съществена е ролята 

на факторите продължителност 

на прахова експозиция, концентра-

ция на праха във въздуха на работ-

ната среда, количество на праха, 

латентен период (ЛП), индивидуални 

анатомични особености на долни-

те дихателни пътища на експони-

раните, възможности на лимфния 

транспорт и способност на мукоци-

лиарния ескалатор за самоочиства-

не на белите дробове от частици-

те, депонирани в белите дробове 

на експонираните, прекараните и 

придружаващите белодробни възпа-

лителни процеси, индивидуалните 

особености на имунната система, 

генетичната предиспозиция, апоп-

тозата (при силикоза) и др. В пато-

генезата на пневмокониозите от 

металсъдържащи прахове участват 

алергичните реакции, функционал-

ните нарушения в В-лимфоцитите, 

хипергамаглобулинемията, повише-

ните IgA и IgG в кръвта и по-рядко 

– повишените нива на IgM[35,36]. 

Усложненията на колагеновите 

пневмокониози са хроничният брон-

хит, белодробният емфизем, съче-

танието с белодробна туберкулоза, 

по-честите пневмонии, дихателна-

та недостатъчност, хроничното 

белодробно сърце, ограничената 

следпневмонична или посттуберку-

лозна пневмофиброза, преимущест-

вено частичният пневмоторакс, 

плевралните изливи и плевралните 

сраствания[33,35,36]. Известни са след-

ните съчетания на пневмоконио-

зите с други болести: ревматои-

ден артрит (антракосиликоза или 

силикоза + ревматоиден артрит 

= синдром на Каплан), белодробен 

карцином (при силикоза, азбестоза), 

склеродермия (при силикоза), лупус 

еритематодес, дерматомиозит, 

мезотелиом на плеврата при азбес-

тоза и азбест обусловена плеврална 

фиброза и плаки[32,35,36].

Основните диагностични методи 

и диагностични критерии при пнев-

мокониозите са прахово-хигиенните 

критерии (наднормени нива на фи-

брозогенните прахове), рентгенови-

те критерии, отчетени с помощта 

на ILO’1980[19], находките от конвен-

ционалната и високоразрешимата 

компютъртомография на гръдната 

клетка[1-3,28], резултатите от функ-

ционалното изследване на дишане-

то (спирометрия) и др.[32-36], и допъл-

нителните диагностични методи и 

критерии, като белодробната симп-

томатика, физикалните белодробни 

феномени при експанираните, напр. 

крепитации в белите дробове при 

азбестоза[32,34-36]. 

Откриването на азбестови телца 

(AB) в храчка или бронхоалвеоларен 

лаваж (БАЛ) са сигнал за азбестова 

експозиция[35,36]. Находките от ком-

пютъртомографията на гръдната 

клетка и белия дроб (СТ) и високо-

разрешима компютъртомография 

на бели дробове (HRCT) целят пости-

гане на по-екзактна съвременна и 

ранна диагноза при пневмокониози-

тe[1-4,7,28]. Промените във вентила-

торните показатели при спироме-

трия, в кръвногазовия анализ (КГА), 

дифузионнния капацитет (DLCO) и 

мембранната му компонента (DM) 

са определящи за оценка на състоя-

нието на дихателната функция и за 

определянето на степента на ос-

татъчната трайна работоспособ-
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ност[3,12,13,28,34]. Изследваното на DLCO 

и DM се използват при диагностика-

та на азбестозата и другите ин-

терстициални пневмокониози[28]. В 

началните стадии на пневмоконио-

зите се установяват рестриктивен 

вентилаторен дефект или обструк-

ция на малките дихателни пътища, а 

при напредналите стадии – смесен 

вентилаторен дефект[34-36]. 

При липса на достатъчно доказа-

телства от рутинните диагно-

стични методи и за екзактна, и ран-

на диагноза при пневмокониозите се 

използват някои допълнителни инва-

зивни диагностични методи, като 

фибробронхоскопия (ФБС) с транс-

бронхиална белодробна биопсия 

(ТБББ), ВАТС (видеоасистирана то-

ракоскопия) с биопсия или бронхоал-

веоларен лаваж (БАЛ) с последващи 

хистологично, цитологично, биохи-

мично, микробиологично, имуноло-

гично и по възможност – минеро-

логично изследване на лаважната 

течност при БАЛ[35,36].

Общи принципи в диференциалната 

диагностика (ДД) на пневмокониози-

те[28,32,35,36]. Рентгеновата диферен-

циална диагноза на нодозните кола-

генови пневмокониози се прави с: 

всички дифузни белодробни фибрози 

и дисеминирани белодробни възпали-

телни процеси (дисеминирани пнев-

монии, хематогеннодисеминирани 

форми на белодробна туберкулоза, 

дисеминирани микотични възпали-

телни процеси, дисеминирани нео-

пластични процеси). Рентгенова-

та диференциална диагностика на 

пневмокониозите тип “прогресивна 

масивна фиброза” (ПМФ) се прави 

с кръгли пневмонии, туберкуломи, 

белодробен рак, белодробна тубер-

кулоза, други доброкачествени и 

злокачествени тумори на белите 

дробове, белодробни кисти, ехино-

кок на белите дробове, фиброзиращ 

хиперсензитивен пневмонит, ате-

лектази и други[19,35,36]. Диагнозата и 

диференциалната диагноза (ДД) при 

колагеновите пневмокониози се уле-

снява от документираните данни за 

праховата производствена експо-

зиция (концентрации на праха в ра-

ботната среда и продължителност 

на праховия стаж) на пациента и от 

характерните за болестта рентге-

нови белези[32,33,35,36].

Прогноза на 
пневмокониозите
Преобладават колагеновите пнев-

мокониози с прогресивен ход. Дифуз-

ният фиброзен процес води до загуба 

на трайна загуба на работоспособ-

ността при болните. Продължител-

ността на живота при пациентите 

е съкратена. Прогнозата по отно-

шение стила на живот е лоша[32,35 36].

Профилактиката на пневмоконио-

зитe включва първична (техниче-

ска) профилактика, състояща се 

във въвеждане на противопрахови 

мерки в работната среда, употре-

ба на лични предпазни средства и 

вторична (медицинска) профилак-

тика, постигаща се чрез системни 

предварителни профилактични ме-

дицински прегледи и периодични ме-

дицински скрининги с цел адекватно 

наблюдение, мониторинг и оценка на 

състоянието на работещите и бив-

шите работници, имали контакт с 

минерални и метал съдържащи пра-

хове, а също – ранна диагностика на 

праховите болести и своевременно 

прекратяване на рисковата прахова 

експозиция. 

Въпреки многобройните проучва-

ния за профилактично лечение при 

колагеновите пневмокониози с алу-

миниев цитрат, БАЛ при прахово 

експонирани работници, прилагане 

на поливинил – нитроген – оксид 

(ПВНО), употреба на антиоксидан-

ти, кортикостероиди, цинков ас-

партат и други[29,32,35,36], все още няма 

утвърдени медикаменти в тази по-

сока. Третичната медицинска про-

филактика включва адекватно и сво-

евременно лечение на формираните 

манифестни пневмокониози с оглед 

забавяне прогресията на белодроб-

ната фиброза, причинена от повта-

рящи се белодробни възпалителни 

процеси при колагеновите пневмо-

кониози[29]. 

Лечението на формираните мани-

фестни пневмокониози е подобно 

на това при останалите хронични 

белодробни болести, техните екза-

цербации и усложнения. 

Остатъчна трайна работоспособ-

ност при пациенти с колагенови 

пневмокониози. Колагеновите пнев-

мокониози постепенно и прогресив-

но довеждат до тежка инвалидиза-

ция на пациентите. 

Процентът на трайно изгубената 

работоспособност при пневмоконио-

тично болните се определя от рент-

геноморфологичната характерис-

тика на болестта, функционалните 

дихателни нарушения, усложняващи-

те или придружаващите пневмокони-

озите други хронични неспецифични 

и специфични белодробни болести, 

честота на екзацербациите на бело-

дробните усложнения при пневмоко-

ниози, наличните сърдечни усложне-

ния на силикозата с сor pulmonale и 

сърдечна декомпенсация[32,36]. n

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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Въведение
Хроничната обструктивна бело-

дробна болест (ХОББ) е водеща при-

чина за болестност, смъртност и 

здравни разходи в световен мащаб[1]. 

Липсата на физическа активност е 

основен прогностичен фактор за 

хоспитализации и обща смъртност 

при ХОББ[2,3].

Материал и 
методи
Това e обсервационно, проспектив-

но проучване при пациенти с ХОББ. 

Физическата активност е измерена 

чрез отчитане на броя на крачките 

за един месец, след което е изчислен 

броят на крачките за един ден.

Включени са пациенти на възраст 

над 40 години, настоящи или бивши 

пушачи, с повече от 10 пакетогоди-

ни и диагностицирани с ХОББ чрез 

постбронходилататорно отноше-

ние ФЕО1/ФВК<0.7. Пациентите 

са в стабилно състояние най-малко 

един месец преди включване. Кри-

териите за изключване са наличие 

на други белодробни заболявания 

(муковисцидоза, тежки бронхиек-

тазии, карцином или рестриктивно 

белодробно заболяване), системно 

възпалително заболяване и липса на 

комплайънс с процедурите (напри-

мер попълване на въпросници за ка-

чество на живот). Пациент се счи-

та за изгубен при проследяване, ако 

не могат да бъдат получени данни 

при проспективното наблюдение.

По време на първоначалното посеще-

ние са събрани демографски харак-

теристики (възраст и пол) и клинич-

ни характеристики на заболяването 

– постбронходилататорна спироме-

трия, брой и вид на екзацербациите 

през предходната година. Задухът е 

оценен по модифицираната скала за 

диспнея (modified Medical Research 

Council, mMRC), а качеството на 

живот – с въпросника за оценка на 

ХОББ (COPD Assessment Test, CAT). 

Умеренo-тежка екзацербация се оп-

ределя като остро влошаване на 

респираторните симптоми, изис-

кващо амбулаторно лечение с анти-

биотици и/или системни кортико-

стероиди. Когато се налага лечение 

в болнични условия или помощ в спеш-

но отделение за повече от 24 часа, 
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ХРОНИЧНАТА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ) 
е водеща причина за болестност, смъртност и здравни разходи в 
световен мащаб. Липсата на физическа активност е основен про-
гностичен фактор за хоспитализации и обща смъртност при ХОББ.

Материал и методи: Това e обсервационно, проспективно про-
учване при пациенти с ХОББ. Физическата активност е измерена 
чрез отчитане на броя на крачките за един месец, след което е 
изчислен броят на крачките за един ден. 

Резултати: Включени са общо 11 пациенти с ХОББ. Средната 
възраст е 62.1 години (стандартно отклонение – SD:5.3), средният 
ФЕО1 е 49.7% (SD:13.7%). Налице е отрицателна корелация между 
физическата активност и възрастта (r=-0.28) и броя на пакетого-
дините тютюнопушене (r=-0.45). Както може да се очаква, налице е 
положителна корелация между броя изминатите крачки и бело-
дробната функция – ФЕО1 (r=0.54) и ФВК (r=0.58). При едногодиш-
но проследяване физическата активност показва корелация с 
броя на умеренотежките (r=-0.24) и тежките (r=-0.39) екзацерба-
ции, както и с времето до първата екзацербация (r=-0.59).

Заключение: Физическата активност корелира с редица важни 
клинични параметри като белодробна функция, качество на жи-
вот и брой на екзацербациите.
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КОЛКО АКТИВНИ СА 
ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ?
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екзацербацията се счита за тежка.

Проучването е одобрено от локална 

етична комисия. Всички участници 

са продължили обичайната схема на 

лечение според преценката на леку-

ващия лекар. Данните са анализира-

ни с RStudio v1.4.1743.

Резултати

Характеристики на популацията

Включени са общо 11 пациенти с 

ХОББ. Средната възраст е 62.1 

(стандартно отклонение – SD:5.3) 

години, средният ФЕО1 е 49.7% 

(SD:13.7%). Таблица 1 обобщава харак-

теристиките на включените паци-

енти. Няма загубени и починали при 

проследяването пациенти (Табл. 1).

Средният брой на изминатите крач-

ки за 1 ден е 2575 (SD: ±1801). Жените 

са имали по-висока физическа актив-

ност (3379 срещу 1905 крачки, r=0.43).

Налице е отрицателна корелация 

между физическата активност и 

възрастта (r=-0.28) и броя на пакето-

годините тютюнопушене (r=-0.45). 

Както може да се очаква, налице е 

силна положителна корелация между 

броя изминати крачки и белодроб-

ната функция – ФЕО1 (r=0.54) и ФВК 

(r=0.58). BMI и броят на умерено-теж-

ките и тежките екзацербации в 

пред ходната година не корелират с 

физическата активност.

По отношение на качеството на жи-

вот броят на ежедневно изминати-

те крачки показва негативна коре-

лация с mMRC (r=-0.6) и CAT (r=-0.29). 

Пациентите с оценка по скалата на 

задух 0 или 1 са изминали средно 4595 

крачки срещу 2127 крачки за тези с 

mMRC оценка ≥2. Групирането на па-

циентите по CAT резултат съглас-

но насоките на GOLD (<10 срещу 

≥10) не показва разлика във физиче-

ската активност (2572 срещу 2578 

крачки). BODE индексът също показ-

ва висока корелация с броя на изми-

натите крачки (r=-0.63). От лабора-

торните изследвания физическата 

активност корелира с броя на еози-

нофилите (r=0.49) и концентрацията 

на фибриногена (r=-0.26).

При едногодишно проследяване физи-

ческата активност показва негатив-

на корелация с броя на умерено-теж-

ките (r=-0.24) и тежките (r=-0.39) 

екзацербации, както и с времето до 

първата екзацербация (r= -0.59). Паци-

ентите без последваща екзацерба-

ция при едногодишен период на про-

следяване имат по-висока физическа 

активност (3555 срещу 2016 крачки).

Дискусия
Физическата активност, измере-

на чрез броя изминати ежедневни 

крачки, корелира с редица важни кли-

нични параметри като белодробна 

функция, качество на живот и брой 

на екзацербациите. Малкият брой 

включени пациенти в това пилотно 

проучване не позволява да се уста-

новят статистическа зависимост 

между изследваните параметри, но 

показва важни корелации между фи-

зическата активност и протичане-

то на заболяването.

Систематичен преглед, сравняващ 

нивата на активност при пациенти 

с ХОББ и контролни групи, показва 

значимо намаляване на продължи-

телността на активността, ин-

т а б л и ц а  1

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Характеристика (±SD) Всички пациенти (n=11)

Възраст, години 62.1 ± 5.3

Мъже, n (%) 6 (54.5%)

Активни пушачи, n (%) 7 (63.6%)

Пакетогодини 30.4 ± 16.1

ФЕО1, % 49.7 ± 13.7

ФВК, % 80.2 ± 14.0

CAT резултат 17.0 ± 11.1

mMRC резултат:
0/1
2/3/4

2 (18.2%)
15 (81.8%)

Умерено-тежки екзацербации през предходната 
година – средна стойност (±SD) 1.45 ± 1.13

Тежки екзацербации през предходната година – 
средна стойност (±SD)

1.0 ± 1.1

Умерено-тежки екзацербации след 1 година – 
средна стойност (±SD)

0.73 ± 0.65

Тежки екзацербации след 1 година – средна 
стойност (±SD)

0.54 ± 0.82

Брой изминати крачки за 1 ден 2575 ± 1801

Съкращения: SD – стандартно отклонение
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тензивността и броя на дневните 

крачки при пациенти с ХОББ, незави-

симо от тежестта на заболяване-

то[4]. Това проучване потвърждава 

данните от литературата за тяс-

ната свързаност между нивата на 

физическа активност и физическия 

капацитет[5].

Moy et al. също установяват, че 

средният брой ежедневни крачки 

са значимо свързани с качеството 

на живот[6]. Освен това е установе-

но, че времето, прекарано в леки до 

умерени физически дейности, и под-

вижността са намалени при пациен-

тите с ХОББ в сравнение със здрави 

контроли[7,8].

Това проучване показва, че физиче-

ската активност корелира с бъде-

щия едногодишен риск от екзацер-

бации. Особено важна е силната 

корелация между вероятността за 

екзацербация при едногодишно про-

следяване и физическата активност 

(r=-0.59). Други проучвания също на-

блюдават зависимост между количе-

ството и интензивността на физи-

ческата активност по отношение 

на ефекта им върху риска от хоспи-

тализация на ХОББ[9]. Рискът от хос-

питализация при ХОББ се намалява 

с 20% (съотношение на риска – HR 

0.79, 95% CI 0.67-0.93; p=0.005) за все-

ки допълнителни 1000 дневни крачки 

при ниска до средна интензивност. 

В същото време по-голямото коли-

чество дневни крачки при средна до 

висока интензивност не повлиява 

риска от хоспитализация при ХОББ 

(HR 1.01, p=0.919). 

Физическата активност в насто-

ящото проучване показва зависи-

мост с броя на еозинофилите и 

концентрацията на фибриногена. 

Проучване показва, че всяко увелича-

ване на броя на дневните крачки с 

1000 е свързано с понижаване на ни-

вата на CRP (p=0.020) и IL-6 (p=0.044) 

съответно с 0.94 mg/L и 0.96 pg/mL 

след корекция за възраст, ФЕО1, тю-

тюнопушене, сърдечни заболявания, 

употреба на статини, анамнезата за 

екзацербации и сезон[10]. 

Наблюдава се значима линейна тен-

денция на увеличаване на броя на 

дневните крачки по квартили и нама-

ляване на нивата на CRP (p=0.0007) и 

IL-6 (p=0.023). По-голямото изминато 

разстояние при шестминутния тест 

с ходене също е свързано значимо с 

по-ниски стойности на CRP и IL-6. 

Заключение
Физическата активност корелира 

с редица важни клинични параме-

три като белодробна функция, ка-

чество на живот и брой на екзацер-

бациите. n
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Пушенето на електронни 
цигари води до 
ПОВИШЕН РИСК ОТ ССЗ 

Дългосрочната употреба на електронни 
цигари (e-cigs) или vaping може значител-

но да увреди функцията и целостта на кръво-
носните съдове на тялото, увеличавайки риска 
от сърдечно-съдови заболявания. Освен това, 
използването както на електронни, така и на 
обикновени цигари може да доведе до дори 
по-голям риск от използването на всеки от 
тези продукти самостоятелно. В първото от две 
проучвания проф. д-р Спрингър и колегите 
му от Калифорнийския университет събират 
кръвни проби от 120 доброволци, включващи 
дългогодишни пушачи на електронни цигари, 
дългогодишни пушачи и непушачи. Те устано-
вяват, че употребяващите електронни цигари 
и пушачите имат значително редуцирано от-
деляне на азотен оксид от ендотелните клетки 
на кръвоносните съдове. Кръвните проби от 
потребителите на електронни цигари показват 
същевременно увеличено освобождаване на 
свободни кислородни радикали. „Тези откри
тия предполагат, че използването на двата 
продукта заедно, както правят много хора, 
може да увеличи рисковете за здравето им в 
сравнение с използването им поотделно“, каза 
Спрингър. „Не очаквахме да видим това.“ Във 
второто проучване изследователите се опитват 
да разберат дали има специфични компоненти 
на тютюневия дим или пàрите от електронни 
цигари, които са отговорни за увреждането на 
кръвоносните съдове. В проучвания, използва-
щи плъхове, те излагат животните на различни 
вещества, открити в тютюневия дим или в 
електронните цигари, като никотин, ментол, 
акролеин и ацеталдехид, инертни въглеродни 
наночастици. „Бяхме изненадани да установим, 
че няма нито един компонент, който може да 
се премахне, за да се спре вредният ефект на 
дима или изпаренията върху кръвоносните 
съдове“, каза Спрингър. "Докато има дразни
тел в дихателните пътища, функцията на 
кръвоносните съдове може да бъде нарушена." 

НОВИНИ
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       Лекарствено средство 
при БОЛНО ГЪРЛО и ВЪЗПАЛЕНИ СЛИВИЦИ

При   ОСТРИ ВИРУСНИ 
инфекции в гърлото

При   БАКТЕРИАЛНИ 
инфекции в гърлото

Дозировка:

под 12 г. 1 т. на всеки 2 часа до 6 т. на ден След острия 
период 3 х 1 т. 
поне 1 седмицанад 12 г. 1 т. на всеки час до 12 т. на ден

 като самостоятелно лечение или

 в комбинация с други лекарствени средства

  в комбинация с антибактериални 
средства 

Приложение на Тонзилотрен в клиничната практика

 СПИРА болката 

 УСПОКОЯВА възпалението 

 ВЪЗСТАНОВЯВА физиологичната 
тъканна структура     

 ПРЕДПАЗВА от развитието на 
бактериални усложнения

 ПРЕДОТВРАТЯВА рецидивите при 
хронични тонзилити

 ПО ВРЕМЕ на антибиотична терапия:
 повечето активни съставки на Тонзи-

лотрен подпомагат антибактериалната 
активност

 Тонзилотрен подобрява кръвооросяването 
и антибиотичното насищане на засегнати-
те тъкани

 СЛЕД антибиотична терапия:
 повишава локалния имунитет на тонзилите

 възстановява по-бързо засегнатата тъкан

 предотвратява повторни инфекции

Дозировка:    3 х 1 т. (7 - 21 дни)

от 18 г. в България
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УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
СТЕНТИРАНЕ НА БЕНИГНЕНА 
ТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА

д-р Славена 
Стоянова,  

доц. д-р Милена 
Енчева, дм,  

д-р Х. Йорданов

Клиника по 
белодробни болести, 

МБАЛ-София, 
Военномедицинска 

академия

Увод 
Трахеалната стеноза (ТС) е клини-

чен проблем, който благодарение на 

прогреса в ендоскопските техники 

е лечим чрез минимално инвазивни 

процедури[1]. 

Най-честата причина за бенигнена 

стеноза на централните дихател-

ни пътища са ятрогенни травми 

– трахеотомия или ендотрахеална 

интубация. В проспективни проуч-

вания, 10-19% от пациентите след 

интубация развиват трахеална сте-

ноза (ТС), но само 1-5% от тях са с 

клинично изразени симптоми[2,3]. 

Поведението при ТС е противоре-

чиво и все още няма общоприети 

стандартизирани или унифицирани 

алгоритми. Хирургичното лечение 

се счита за „златен стандарт”, а ен-

доскопското поведение – за алтер-

натива на хирургията при пациенти 

с локални и/или общи противопока-

зания или като палиация за оптими-

зиране на времето до хирургичната 

операция[4,5]. 

Съвременни проучвания при паци-

енти с ТС демонстрират терапев-

тичната ефективност на ендоскоп-

ското лечение при стратификация 

на пациентите, прецизна класифи-

кация на стенозите и стандарти-

зация на ендоскопските процедури 

(употреба на механична дилатация, 

лазер или електрорезекция и стен-

тиране)[1]. Въпреки терапевтична-

та ефективност на стентирането, 

са известни и някои свързани с про-

цедурата усложнения. Имено те са 

обект на настоящата статия, раз-

гледани в кратък обзор на научната 

литература, свързани и представе-

ни с два клинични случая от реална-

та практика. 

Кратък 
литературен обзор
Придобитите ТС най-често са с 

травматичен произход. Най-чести-

те причини са ятрогенни – пораже-

ния на лигавицата и трахеалната 

стена от ръба на интубационна 

тръба, исхемия на лигавицата от 

раздутия балон, трахеотомия със 

супрастомен колапс или стено-

зи, причинени от интратрахеален 

стент.

Според проучвания, между 10-19% 

от пациентите след интубация раз-

виват трахелна стеноза, но само 

1-5% от тях са клинично значими[6]. 

Като клинично значима се опреде-

ля стеноза, причиняваща над 50% 

стеснение на трахеалния лумен и е 

свързана със симптоми, нарушава-

щи ежедневната активност на па-

циентите.

Бенигнената трахеална стеноза се 

оценява и класифицира след клинична, 

функционална, образна и бронхоскоп-

ска оценка[6]. Една от най-често из-

ползваните в клиничната практика 

класификации е разделянето на сте-

нозата като „проста“ и „сложна“ в 

зависимост от дължината ù и анга-

жираността на трахеалната стена. 

Сложните стенози с дължина над 15 

mm са обект на бронхоскопски дила-

тационни процедури и стениране. 

Окончателното решение за опера-

тивно или бронхоскопско лечение не 

БЕНИГНЕНАТА ТРАХЕАЛНА СТЕНОЗА Е НАЙ-ЧЕСТО С ЯНТРО-
ГЕННА ГЕНЕЗА – следствие на ендотрахеална интубация и/или 
трахеотомия. Поставянето на ендотрахеални стентове, изработени 
от силикон или метална мрежа, покрита със силикон, е една от 
най-често практикуваните бронхоскопски процедури за лечение 
на този вид клинични проблеми. Усложненията, свързани със 
стентирането, са предизвикателство за всеки бронхолог. Тяхното 
ранно разпознаване и разрешаване са основа за добър клиничен 
изход и положителен терапевтичен отговор на стентирането.

ключови думи

бенигнена 
трахеална 

стеноза, 
бронхоскопия, 
стентиране, 

усложнения



списание МЕДИНФО 19

ПУЛМОЛОГИЯ

винаги е лесно и еднопосочно. В съ-

ображение влизат общото състоя-

ние на пациента, коморбидността, 

желанието му, както и квалифика-

цията и опита на лекуващия екип и 

наличното оборудване[6]. 

 

Видове стентове 
Стентовете могат да бъдат разде-

лени на две големи групи въз основа 

на материала, от който са израбо-

тени – метални и силиконови, като 

всеки от тях притежава определени 

предимства и недостатъци, разгле-

дани в Таблица 1.

Въпреки че поведението при бениг-

нена трахеобронхиална стеноза е 

противоречиво и все още липсват 

общоприети стандартизирани ал-

горитми, хирургичното лечение се 

счита за „златен стандарт“, а ен-

доскопското поведение – за алтер-

натива. Стентирането чрез силико-

нови стентове (като бронхоскопски 

метод на лечение) е утвърден под-

ход при терапията на бенигнени 

трахеални стриктури в цял свят, 

въпреки липсата на доказателства 

от големи мултицентрови рандоми-

зирани проучвания. 

В клиничната практика видът и раз-

мерът на стента се определят от 

лекуващия екип в зависимост от 

вида на стенозата и нейното место-

положение. Силиконовите стентове 

са препоръчителни при цикатрициал-

ни бенигнени стенози поради по-го-

лямата радиална сила за разтягане и 

издържливост на външната компре-

сия на стенозата. Те се изработват 

в различни дължини и диаметри. Пре-

димството им е, че могат да бъдат 

„модифицирани“ чрез изрязване, имат 

и „пъпки“ по външната си повърх-

ност, което позволява да останат 

добре фиксирани, без да притискат 
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трахеалната лигавица (Фиг. 1). Ме-

талните стентове, дори и покрити-

те със силикон имат тънка и мека 

стена, която може да се смачка от 

масивна цикатрициална стеноза с 

неправилна форма (Фиг. 2)[8].

Независимо от материала, стенто-

вете се изработват и с различна 

форма за специфични индикации – за 

стентиране на трахеална карина 

(Y-образни), за субглотични стено-

зи (Т-образни), за трахео-бронхиално 

стентиране (J-образни)

Усложнения при 
стентиране
Стентовете, макар и лечебно 

средство, са най-разпространено-

то „ятрогенно чуждо тяло” и неиз-

бежно водят до някои проблеми и 

усложнения. Средната честота на 

усложненията при стентиране ос-

тава около 15% и зависи от вида на 

стента, локализация и вида на сте-

нозата[7]. Най-често съобщаваните 

усложнения са миграция на стента, 

обструкция от секрети, формира-

не на гранулации, туморен растеж 

през и около стента при неоплазми, 

инфекции, трахеална или бронхиална 

перфорация на стената и фракту-

ра на стента[7-9]. Бронхоскопията е 

стандарт за установяване и разре-

шаване на усложненията от стен-

тиране. Най-честите и значими ус-

ложнения, дискутирани в повечето 

клинични наблюдения при пациенти с 

БТБС, са миграция (9.5%), грануломи 

(7.9%), обструкция от секрети (3.6%) 

и бактериална колонизация[8]. 

Миграция 
Миграцията на стента се определя 

като движение на стента дистално 

или проксимално от стенозата. Опи-

сана е миграция дори и при бифурка-

ф и г у р а  1 :

Силиконови 
трахеални 
стентове

ф и г у р а  2 :

Метален 
парциално покрит 

стент

т а б л и ц а  1

ВИДОВЕ СТЕНТОВЕ СПОРЕД МАТЕРИАЛА – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Силиконови Метални

Твърдоеластични
 
Могат да нарушат цилиарния клирънс – повече 
ателтектази и инфекции
 
Ригидни
Бифуркационни стентове, подходящи за карина
Неразтягащи се
Дебела стена – стеснен вътрешен лумен
Лесно подвижни
Обсъждат се при временни индикации
Предизвикват инфекции и възпаление
Няма тъканен растеж през стената на стента
Нереактивни
Няма епителизация
Само ригидна бронхоскопия – трудно се поставят, лесно 
се свалят
Само обща анестезия
Възможна промяна на дължината на място
Ниска реактивност от стената на ДП
По-рядко ерозират стената на ДП

Открити или покрити метални мрежи
 
Запазват цилиарната активност
 
Флексибилни
Разтягащи се
- балонно-разтварящи се в бронхите
- саморазтварящи се в трахеята
Тънка стена – широк вътрешен лумен
Трудноподвижни
Обсъждат се при постоянна индикация – (тумори)
Предизвикват инфекции и възпаление
Тъканен (туморен) растеж през стената на стента
Растеж на гранулации
Епителизация
Ригидна или флексибилна бронхоскопия, лесно се 
поставят, трудно се свалят
Обща или локална анестезия
Не могат да се променят на дължина
Лесно се адаптират към деформирани ДП
По-вероятно е да ерозират стената на ДП
Почти двойно по-скъпи
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ционните стентове[10]. Понякога па-

циенти със стент, поставен в горна 

трета на трахея или субглотично, 

дори изкашлят протезата. Ендолу-

миналните стентове се държат 

на място благодарение на триене-

то между външната повърхност на 

стента и лигавицата. При идеални 

условия стентът трябва да изглеж-

да леко притиснат след разтваря-

нето му. Стентът, дори и правилно 

измерен и поставен, може също да 

мигрира. Всички тъкани в съста-

ва на туморите и цикатриксите 

имат пластични характеристики. 

Контактното налягане и триенето 

намалява веднага след като започ-

не процесът на дилатация на тъка-

ните под разтегателната сила на 

стента. В случаите на туморна сте-

ноза миграцията може да се ускори 

от всяко специфично лечение (хи-

миотерапия или лъчетерапия). При 

малигнени стенози миграцията се 

установява средно при 10% от всич-

ки случаи; при бенигнени стенози 

честотата е около два пъти по-ви-

сока[9,10]. Стентът започва да губи 

първоначалното си предназначение 

в момента, в който стане нестаби-

лен и започне се движи проксимално 

или дистално. Миграцията не винаги 

е рискова, тъй като стентът оста-

ва с отворен свободен лумен. Реално 

животозастрашаващо състояние 

може да възникне, ако мигрирали-

ят стент (бронхиален или трахеа-

лен) премине карина. В този случай 

стентът блокира отвора на главния 

или страничните бронхи като В6 

или горнодяловия бронх. Препоръ-

чително е да се обсъжда възможно 

най-лошият сценарий при избор на 

стента. След дилатация трябва да 

се постави възможно най-широкият 

стент. Стентове с неравна външна 

повърхност и такива с непокрити 

(метални) ръбове имат по-ниска чес-

тота на миграция. Т-стентът тип 

Montgomery и правилно измереният 

бифуркационен стент имат минима-

лен потенциал за миграция[9,11-13]. 

Мукостаза 
(обструкция 
от секрети) 
бактериална 
колонизация 
Подценен, но неприятен за пациен-

та проблем е халитозата. Неприят-

ният дъх е резултат от колониза-

ция на стента с бактерии и гъби[14]. 

Като всеки фабричен материал, 

металната мрежа и полимерите за-

държат трахеобронхиален секрет и 

се покриват с биофилм[15,16]. Систем-

ните антибиотици не винаги про-

никват в този биофилм, но понякога 

аерозолите успяват. Задръжката 

(ретенция) на секрети се превръща 

в значим проблем при формиране на 

плътен слузен филм, водещ до обту-

рация на лумена на стента[17]. 

Мукостазата е най-честият стра-

ничен ефект на стентирането и 

се наблюдава поне в една трета от 

всички стентирани пациенти[17,18]. 

Диспнеята и неспособността за 

ефективна кашлица изискват някол-

кократни трахеобронхиални аспира-

ции. Пациентите с хроничен брон-

хит и пушачите се засягат по-често 

от това усложнение поради свърза-

ните с тези състояния промени в 

количеството и реологията на екс-

пекторацията. В някои случаи про-

тивовъзпалителните средства са 

по-ефективни от муколитиците[18]. 

Механизмите на бактериална коло-

низация на стентовете не са напъл-

но ясни. Предполага се, че колониза-

цията се свързва с микроскопските 

неравности върху макроскопски глад-

ката вътрешна повърхност на стен-

та, които са достатъчно широки, за 

да съдържат колонии от бактерии[15]. 

Различни щамове бактерии колонизи-

рат чуждите тела и причиняват по-

лимер-асоциирани инфекции. Стафи-

лококите са основни причинители на 

повечето инфекции, свързани както 

с временните, така и с перманент-

ните имплантирани материали. 

Тези микроорганизми притежават 

способност да се слепват с матери-

ала и да формират гликокаликс, био-

филм или лепкав слой (slime)[16]. Стен-

товете, от своя страна, значително 

намаляват мукоцилиарния клирънс и 

нарушат механизмите на експекто-

рация на ДП, което води до ретенция 

на секрети[17]. Установени са корела-

ции между наличието на ретенция 

на секрети в стента и бактериална 

колонизация, както и между устано-

вената бактериална инфекция и фор-

мирането на гранулации[17,19]. 

Мукостазата е един от предразпо-

лагащите фактори за развитие на 

бактериални инфекции и колониза-

ция на стента. Noppen et al. в про-

спективно проучване дискутират 

бактериалната колонизация при си-

ликонови стентове[17]. 

Установената честота на бактери-

ална колонизация е над 78%, 3-4 сед-

мици след стентиране. Система-

тичен обзор на Agrafiotis et al. върху 

инфекциите, свързани със стенти-

ране на ДП, установява 19% често-

та на инфекциите, като най-честа 

е пневмонията (47%), следвана от 

бронхиална инфекция (24%), кавити-

раща пневмония/белодробен абсцес 

и интралуминално огнище от гъби[18]. 

Най-често установяваните патоге-

ни са Staphyloccocus aureus (39%) и 

Pseudomonas aureus (28%). Повечето 

от проучванията по този проблем 
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са ретроспективни, не дават спе-

цифично определение на понятието 

стент-свързани инфекции, не са из-

яснени леченията и имат различен 

период на проследяване. Въпреки 

това показват спешната нужда от 

определение и диагностични кри-

терии за свързаните със стента 

инфекции. Необходими са проспек-

тивни проучвания за установяване 

на рисковите фактори за инфекции 

и за определяне на оптимална стра-

тегия за превенция и поведение[20,21]. 

Образуване на 
гранулации 
Образуването на гранулации е факт 

при повече от половината стен-

тирани пациенти, а при около една 

четвърт се превръща в клинично 

значим проблем, особено при цилин-

дрични метални стентове[20]. Освен 

гранулации, около ръбовете на стен-

та често се установяват цикатрик-

си и деформации. 

В тъканите, близо до стента, е уста-

новена свръхрегулация на растежни 

фактори (трансформиращ растежен 

фактор-β)[21]. Увреждането на лигави-

цата от острите метални ръбове и 

галваничният ток около металните 

нишки може би са стимулиращи фак-

тори за прекомерно образуване на 

гранулационна тъкан. Пациенти, по-

лучаващи имуносупресивна терапия, 

например след трансплантация, ряд-

ко развиват гранулации[19,22]. Систем-

ното приложение на стероиди не е 

препоръчително[9,22]. 

Някои автори установяват корела-

ция между бактериалната инфек-

ция при полимерните стентове 

и образуването на гранулационна 

тъкан[23,24]. Гранулационната тъкан 

се образува в близост до ръбовете 

на стента, както и около трахео-

стомния отвор при пациентите с 

Т-стент. Комбинацията от механич-

но дразнене и бактериална инфекция 

изглежда е причина за развитие на 

гранулации. В биопсичен матери-

ал не се установява реакция тип 

„чуждо тяло”. Всички автори, уста-

новили тази зависимост обсъждат 

нуждата от създаване на стент с 

инкорпорирани антибиотици в си-

ликона като надеждно средство за 

намаляване на честотата на инфек-

циите и гранулационната тъкан. 

Счупване на 
стента 
Всеки материал може да се счупи 

под циклична компресия. ДП са под 

постоянно повтарящо се налягане 

от нормалните респираторни дви-

жения. Кашлицата упражнява допъл-

нително налягане, от което метал-

ните стентове се деформират и 

компресират наполовина от техния 

нормален диаметър[25-27]. Типични 

фрактури от износване се устано-

вяват нерядко при металните стен-

тове, независимо от техния дизайн. 

Счупеният стент започва да губи 

своята функция, а металните нишки 

нарушават целостта на лигавицата 

и стимулират образуването на гра-

нулации. Покритието на металните 

стентове понякога липсва, отделе-

но от металната мрежа. През счупе-

ните фрагменти прораства тъкан, 

която заедно със задържани секре-

ти може да доведе до обструкция на 

стента[26,27]. Счупване или разкъсва-

не на саморазтварящите се метал-

ни стентове крият значителен риск 

от перфорация на стената на ДП. 

Клинични случаи

Клиничен случай №1

Мъж на 48 години, интубиран и впо-

следствие трахеотомиран по повод 

на остър респираторен дистрес 

синдром вследствие на двустранна 

Covid-19 вирус-асоциирана пневмо-

ния. След дехоспитализацията е с 

прояви на прогресиращ задух. От 

направените КТ на шия и бронхоско-

пия е установено, че се касае за 

сложна трахеална стеноза с дължи-

на около 20 mm с неправилна форма 

и наличие на множество бридове, 

остатъчен лумен – 4 mm. Проведена 

ф и г у р а  3 :

Метален стент 
с гнойни секрети 

в лумена (1) и 
гранулации под 

дисталния край (2)

ф и г у р а  4 :

Мукостаза в 
силиконов стент

1

2
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е бронхоскопия с дилатация и резек-

ция на срастванията и е поставен 

метален ендотрахеален стент с 

частично силиконово покритие. В 

продължение на дълъг период след 

стентирането пациентът е с ре-

цидивиращи оплаквания от задух и 

промяна в гласа, но е лекуван консер-

вативно. Девет месеца след стен-

тирането пациентът е хоспитали-

зиран с оплаквания от силен задух, 

с изразен респираторен стридор и 

почти пълна афония. Бронхоскопски-

ят оглед установява, че поставени-

ят стент е мигрирал каудално към 

гласните връзки, като проксимал-

ният му край е непосредствено под 

гласните връзки. Луменът на стен-

та е изпълнен с гнойни секрети, 

а под дисталния му край се вижда 

разрастване на гранулации, стено-

зиращи лумена на трахеята до 8 mm 

(Фиг. 3). Чрез ригидна бронхоскопия 

стентът е изваден, а резидуалната 

стеноза е дилатирана с лазер-резек-

ция и с ригидна тръба до диаметър 

на лумена 12 mm. От микробиологич-

но изследване на стента е изолиран 

причинител Pseudomonas aeruginosa 

в сигнификантно количество и с из-

разена антибиотична резистент-

ност. Към момента пациентът под-

лежи на проследяване по отношение 

на дихателната функция и послед-

ваща преценка за терапевтичното 

поведение.

Клиничен случай №2

Вторият клиничен случай също ка-

сае пациент с бенигнена трахеална 

стеноза след продължителна ин-

тубация с механична вентилация и 

последвала трахеотомия по повод 

на двустранна Covid-19 – вирус-асо-

циирана пневмония с тежка диха-

телна недостатъчност. Жена на 

40 години след трахеотомия, хос-

питализирана поради силно изразен 

задух – обективно с изразен стри-

дор. Трахеостомата е затворена 

около 45 дни преди представянето 

на пациентката. Функционалните 

изследвания показват силно сни-

жен върхов експираторен дебит и 

типична крива на дебито-обемна-

та примка с плато в двете фази на 

дишането. Бронхоскопията уста-

новява концентрична цикатрициал-

на стеноза на 30 mm дистално от 

гласни връзки, с най-малък диаметър 

около 5 mm и дължина 25 mm, слож-

на стеноза. Поставен е силиконов 

стент (диаметър 16 mm, дължина 

45 mm), който мигрира в първите 

24 часа, поради което е заменен със 

стент с по-малък диаметър (диаме-

тър 14 mm, дължина 45 mm). Прове-

дена е парентерална антибиотична 

терапия след изолат от трахеален 

лаваж – Staphylococcus haemolyticus 

и Кlebsiella pneumoniae. Десет дни 

след стентирането пациентката 

има симптоми на кашлица и драз-

нене в гърлото, прогресиращи до 

остра дихателна декомпенсация. 

Установяват се масивна мукостаза 

(въпреки провежданите инхалации 

с физиологичен разтвор) и поради 

повторна миграция на стента (Фиг. 

4). Пациентката е интубирана и 

впоследствие трахеотомирана по-

ради оток на ларинкса. Двадесет 

дни по-късно е извършена лазер-коа-

гулация и резекция на видима грану-

лационна тъкан на 2 cm под гласни 

връзки, обуславяща 60% стеснение 

на ендотрахеалния лумен, благодаре-

ние на което диаметърът на лумена 

е възстановен до 80% и канюлата е 

премахната. Пациентката подлежи 

на периодично наблюдение.

Трахеалното стентиране е брон-

хоскопска процедура, която изисква 

изключително точна оценка на трахе-

алната стеноза и висока квалифика-

ция на лекуващия екип. Познаването 

на възможните усложнения е от клю-

чова важност, а бързото и адекват-

ното им решение позволява позити-

вен клиничен изход за пациента. n
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П
редвид данните за увелича-

ваща се онкологична заболе-

ваемост и нарастващата � 

тежест върху системите за здра-

веопазване в целия сват, е логично 

да се търсят и прилагат нови те-

рапевтични стратегии, целящи да 

осигурят максимален баланс между 

висококачествени здравни грижи за 

пациентите с онкологични болести и 

разходи за медицински грижи.

Модерното разбиране за злокачест-

вените болести е, че те са геномни 

болести. Клиничният подход в по-

следните години все повече се изме-

ня към прилагането на „прецизна ме-

дицина“, базирана на индивидуалния 

молекулярен туморен профил. Анализ 

на генома и откриване на таргети-

руеми мутации/промени би могъл да 

позволи приложение на множество 

таргетни терапии с доказана ефек-

тивност и безопасност. 

Една от тези нови лекарствени 

групи са т.нар. инхибитори на поли 

(АДФ-рибоза) полимеразата или 

PARP-инхибитори, които показват 

обещаващи резултати в лечението 

на карциномите с носителство на 

патогенни BRCA 1/2 мутации. 

В тази статия ще бъде обсъдено 

настоящото място на PARP-инхиби-

торите в лечението на BRCA-асо-

циираните злокачествени болести, 

разглеждайки техния механизъм на 

действие и обобщавайки резулта-

тите от проведените проучвания 

при лечение нa карциноми на гърда, 

яйчник, панкреас и простата, свър-

зани с носителство на патогенни 

или соматични мутации в BRCA. 

Механизъм на действие на 

PARP-инхибиторите и роля на 

мутациите в BRCA 

Добре известно е, че клетките раз-

полагат с механизми за откриване и 

поправка (репарация) на екзогенно- и 

ендогенно-индуцирани лезии в свои-

те ДНК. PARP са група протеини, 

участващи в ДНК-репарационните 

системи. Най-проученият от тази 

група е PARP1, чиято роля е свърза-

на с разпознаване и възстановяване 

на едноверижните разкъсвания на 

ДНК[4]. PARP e ядрен белтък с три 

функционални домейна. Последни-

ят домейн (каталитичен) използва 

РОЛЯ НА PARP-ИНХИБИТОРИТЕ 
В ЛЕЧЕНИЕТО НА  
BRCA-АСОЦИИРАНИТЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ

д-р Пламен Славов1, 
д-р Цветан 
Йорданов1,  

д-р Сара Тунчева1, 
д-р Ивелина 

Панджарова1,  
доц. д-р Ася 
Консулова1,2

1УСБАЛ по онкология, 
гр. София

2Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров“, 

гр. Бургас

Раковите болести са световен здравен проблем, като по данни на СЗО тези болести са причина за 
приблизително 20 млн. диагнози и 10 млн. смъртни случая по света през 2020 г. Почти 1/4 от заболелите 
в световен мащаб и близо 2 млн. са смъртните случаи в Европа[1]. 

За сравнение за същия период броят на новодиагностицираните случаи на онкологични болести в 
България е 36 451, а броят на смъртните случаи – 19 460. С нарастващата заболяемост на населението 
и навлизането на нови групи лекарствени средства е логично да нарастват и общите разходи за 
здравеопазване. Данните от проучване от 2018 г., публикувано в European Journal of Cancer, показват, че 
общите разходи за онкология в Европа през 2018 г. възлизат на 199 млрд. евро, като от тях разходите за 
България са 587 млн. евро[2]. Диагностиката и лечението на раковите болести бяха допълнително засегнати 
от пандемията с COVID-19, чиито дългогодишни последствия тепърва предстоят да бъдат оценени[3].
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NAD+ като субстрат в процеса на 

репарация. При наличие на еднове-

рижна лезия, PARP се свързва с ув-

редено място посредством своя 

свързващ домейн, при което се осъ-

ществява риболизиране на хисто-

ните и хроматин-ремоделиращите 

ензими, използвайки NAD+ като суб-

страт. В резултат от описаната 

реакция се катализира синтеза на 

PAR, отговорни за привличане на 

PARP-зависими репаративни белтъ-

ци и се образува белтъчен комплекс, 

който напълно възстановява едно-

верижното разкъсване в структура-

та на ДНК. 

PARP-инхибиторите са група анти-

туморни медикаменти, които блоки-

рат процеса на ДНК репарация чрез 

компетитивно свързване с NAD+ 

домейна на PARP-ензимите. В резул-

тат от тяхното действие се обра-

зуват двойноверижни разкъсвания 

по хода на ДНК-структурата, които 

могат да бъдат възстановени само 

чрез система за хомоложна реком-

бинация (Homologous Recombination 

Repair, HRR)[5,6].

Добре известно е, че тумор-супре-

сорните гени BRCA1 и BRCA2 са 

отговорни за възстановяването на 

двойноверижните разкъсвания на 

ДНК посредством системата за хо-

моложна рекомбинация (Homologous 

Recombination Repair, HRR)[7]. При 

нормалните клетки описаната сис-

тема ефективно възстановява об-

разувалите се разкъсвания в резул-

тат от процеса на PARP инхибиция. 

При раковите клетки обаче, при 

които липсват критични компонен-

ти в процеса на HRR, разкъсването 

на двойните вериги на ДНК не може 

да се поправи. В резултат се акти-

вират алтернативни и предразпо-

ложени към грешки пътища, които 

водят до значителна степен на ге-

номна нестабилност и евентуално 

– клетъчна смърт (т.нар. синтети-

чен леталитет)[8,9].

Клинични данни за място на PARP-

инхибиция при карцином на гърда, 

яйчник, панкреас и простата

Механизмът на действие на PARP-ин-

хибиторите им придава висока спе-

цифичност и по-ниска токсичност 

по отношение на здравата тъкан 

в сравнение с конвенционалната 

химио терапия и лъчелечение. Този 

клас медикаменти показва обеща-

ващи резултати срещу тумори с 

дефект в системата за хомоложна 

рекомбинация, дължащ се на пато-

генни мутации в BRCA1 и BRCA2[10].

Високостепенен 
епителен овариа-
лен карцином
Приблизително 10-15% от случаите 

на епителен овариален карцином са 

свързани с носителство на гермина-

тивни мутации в гените BRCA1 или 2. 

Честотата на мутации се увеличава 

до 20% при случаите с високостепе-

нен овариален карцином (ВСОК) и раз-

витие на соматични мутации в тези 

гени. ВСОК се характеризира с агре-

сивно поведение и ниска преживяе-

мост. Допълнително, около 40% от 

фамилните карциноми са в резултат 

от носителство на герминативни па-

тогенни мутации в BRCA1/2[11].

През последните години редица 

клинични проучвания показаха не-

двусмислена полза от приложение 

на PARP-инхибитори в хода на лече-

ние на ВСОК. Още през 2014 г. пър-

вият регистриран PARP-инхибитор 

olaparib показа значителна клинична 

полза с удължаване на преживяе-

мостта без прогресия (ПБП) и в по-

следствие – общата преживяемост 

(ОП) при пациенти с ВСОК[12]. В по-

следствие резултатите от проуч-

ването SOLO-1 поставиха нов стан-

дарт в лечението на пациентки с 

герминативни или соматични мута-

ции в BRCA1/2, като при постигане 

на отговор след първа линия сис-

темна платина-базирана терапия, 

поддържащото лечение с olaparib 

доведе до още по-значими клинични 

ползи по отношение на ПБП и ОП[12,13]. 

Допълнително, проучването PRIMA 

през 2020 г., при което се сравнява 

приложение на друг PARP инхибитор 

– niraparib, като поддържаща тера-

пия при пациентки с високорисков 

овариален карцином след отговор на 

първа линия терапия с платина-бази-

ран дублет, показа полза по отноше-

ние за удължаване на ПБП в полза на 

рамото с niraparib[15,21]. Важно е да се 

отбележи, че данните от проучва-

нето показват полза и при случаите, 

при които липсват налични мутации 

в гените BRCA1/2 и системата за 

хомоложна репарация, въпреки че ре-

зултатите са по-значими в кохорта-

та пациенти с носителство на па-

тогенни мутации. В резултат, FDA 

и ЕМА одобриха медикамента като 

първа линия поддържаща терапия 

при пациенти с високорисков овари-

ален карцином, с пълен или частичен 

отговор след платина-базирана те-

рапия[14,16].

Карцином на гърда
Приблизително 5-10% от случаите на 

карцином на гърда са свързани с на-

следствени геномни изменения. По-

добно на ВСОК, най-голямо значение 

при свързания с патогенни генетич-

ни промени карцином на гърда имат 

патогенните мутации в BRCA1/2. 

Жените с описаните мутации имат 
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приблизително шесткратно увели-

чен риск от развитие на карцином 

на гърда в сравнение с нормалната 

популация[17].

Проучването OlympiAD демонстри-

ра, че линия системно лечение с 

olaparib значително удължава време-

то за ПБП при пациенти с метаста-

тичен HER2-негативен карцином на 

гърда с носителство на патогенна 

мутация в BRCA1/2 в сравнение със 

стандартна химиотерапия. Предвид 

данните от проучването, оlaparib 

е одобрен от FDA и EMA като мо-

нотерапия за първа и последваща 

линия лечение при пациенти с носи-

телство на патогенни герминатив-

ни мутации в BRCA1/2, които имат 

HER2-негативен локално-авансирал 

или метастатичен карцином на 

гърдата и са били лекувани с антра-

циклин и таксан-базирана химиоте-

рапия в неоадювантен или метаста-

тичен план. Пациентките, които са 

хормоно-положителни, трябва да са 

прогресирали преди или по време на 

ендокринната терапия[18,19].

Дългогодишното проследяване на 

резултатите от OlympiАD oбаче 

не демонстрира статистически 

значима разлика за удължаване на 

ОП на пациентите. Важно е да се 

отбележи, че резултатите от про-

следяването показват значителна 

преживяемост в кохортата пациен-

ти, които не са получавали лечение 

с химиотерапия. Тези резултати 

от Kautman et al. демонстрират, че 

olaparib има най-голяма ефикасност 

при пациенти, които не са претре-

тирани и получават лечение с PARP 

инхибиция като ранна линия на лече-

ние на метастатична болест[20,21]. 

Допълнително трябва да се отбе-

лежи, че изследваната група е била 

малка, което налага нуждата от до-

пълнителни проучвания, които да по-

твърдят статистически значимо 

ефикасността на медикамента[22].

Друго лекарство от групата на 

PARP-инхибиторите (talazoparib) 

също беше одобрено за лечение на 

метастатичен HER2-негативен, с 

носителство на патогенна мутация 

в BRCA, карцином на гърда, базирай-

ки се на резултатите от проучване-

то TALA, чe медикаментът може да 

индуцира пълен патологоанатоми-

чен отговор. Това заключение беше 

подкрепено и от резултатите на 

проучването EMBRACA, което пока-

за, че talazoparib като монотерапия, 

дава много по-дълга ПБП в сравнение 

със стандартна химиотерапия[23].

Дългогодишното проследяване на ре-

зултатите от проучване EMBRACA, 

показват, че няма статисти чески 

значима разлика в ОП на пациенти-

те, лекувани с talazoparib, в сравне-

ние с конвенционалната химиотера-

пия. Важно е да се отбележи обаче, 

че голяма част от кохортата на 

терапия с медикамента са получили 

последващи линии системна тера-

пия, което би могло да доведе до на-

маляване на значимостта в постиг-

натите резултати от лечението с 

PARР-инхибитор[24]. 

В допълнение на това е доказано, че 

терапията с PARP-инхибитори осигу-

рява много по-добро качество на жи-

вот в сравнение с химиотерапия[25].

Аденокарцином  
на простатата
Макар че аденокарциномът на 

простатата представлява 7.1% от 

злокачествените болести при мъ-

жете, тази онкологична нозология 

допринася за непропорционално ви-

сок процент (13.3%) от смъртните 

случаи в резултат от злокачестве-

ни болести[26]. В последните години 

са налични нови ефективни терапев-

тичните опции, въпреки че радикал-

ната простатектомия остава зла-

тен стандарт в лечението на ранен 

аденокарцином на простатата. В 

набора на алтернативни терапев-

тични опции от 2015 г. е и лечение-

то с PARP-инхибитори, след като 

беше доказано, че 19.6% от прос-

татните аденокарциноми имат па-

тологични мутации в BRCA1, BRCA2 

или ATM. В тази връзка бяха прове-

дени няколко клинични проучвания, 

чиято цел беше да установят роля-

та на PARP-инхибиторите като мо-

нотерапия или в комбинация с други 

терапевтични агенти за лечение на 

простатен аденокарцином[27].

Резултатите от проучването 

PROFOUND показват значимо подо-

брение не само в ПБП, но и в ОП при 

пациенти с метастатичен кастра-

ция-резистентен простатен адено-

карцином, лекувани с niraparib, чиято 

болест е прогресирала по време на 

лечение с нова генерация хормона-

лен препарат в сравнение с тера-

пията с enzalutamide или abiraterone 

плюс prednisolone. 

Фаза II проучването TRITON2 също 

демонстрира обещаващи резул-

тати на препарата rucaparib при 

пациенти с метастатичен кас-

трация-резистентен простатен 

аденокарцином, които са били леку-

вани с андроген рецептор-насочена 

терапия и таксан-базирана терапия 

и които имат герминативна или 

соматична патогенна мутация в 

BRCA1/2. Към момента тече фаза 

III oт проучване TRITON3, която ще 

демонстрира ефекта от лечение 

с rucaparib при пациенти с метас-

татичен кастрация-резистентен 

простатен аденокарцином срещу 
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втора линия андроген-депривацион-

на терапия или доцетаксел след про-

гресия на първа линия хормонална 

терапия. 

Проучването демонстрира, че 

антитуморната активност на 

РАRP-инхибиторите варира според 

степента и вида мутации в ДНК-ре-

паративните системи. Най-голям 

отговор се отчита при пациенти с 

мутации в BRCA2. Това налага нуж-

дата от допълнителни проучвания, 

които допълнително да очертаят 

геномните индикатори за отговор 

при този вид терапия[28].

Аденокарцином  
на панкреас
Аденокарциномът на панкреаса 

е една от водещите причина за 

смърт от злокачествени болести 

въпреки относително по-ниската 

честота на този вид онкологична 

нозология в сравнение с останалите 

онкологични локализации. Независи-

мо от напредъка на хирургичните 

и лекарствените форми на лечение 

поради дългата безсимптомна фаза, 

болестта често се диагностицира 

в напреднал стадий, при който те-

рапевтичните възможности са зна-

чително ограничени[29].

При около 10% от всички случаи на 

ПДАК се открива наследственост. 

Голямо проучване от 2018 г. за на-

следственост при ПДАК идентифи-

цира мутации в 6 гена, отговорни за 

развитие на онкологичната болест. 

Патогенните мутации в BRCA1 и 

особено в BRCA2 се откриват при 

4-7% от пациентите с аденокарци-

ном на панкреас и се асоциират с по- 

лоша прогноза. Във високорискови-

те семейства с множество случаи 

на ПДАК, процентът на BRCA мута-

циите достига 15%, а при евреите 

Ешкенази този процент се увели-

чава до 21% от случаите на наслед-

ствен ПДАК[30].

Проучването POLO показа, че 22.1% 

от пациентите с патогенна мута-

ция в BRCA1/2 метастатичен аде-

нокарцином на панкреаса, отгова-

рящ на първа линия химиотерапия, 

могат да продължат лечението си с 

поддържащ оlaparib без прогресия на 

болестта след 2-годишно проследя-

ване спрямо едва приблизително 10% 

от пациентите, получавали плацебо. 

Резултатите от проучването нала-

гат FDA и EMA да одобрят olaparib 

като поддържаща терапия при ме-

тастатичен аденокарцином на пан-

креас, с носителство на патогенни 

герминативни мутации в BRCA1/2, 

при липса на прогресия след поне 

16-седмично лечение като първа ли-

ния с платина-базирана терапия. 

През 2022 г. са представени нови 

данни за 3-годишната преживяе-

мост на участниците в проучване-

то POLO. 3-годишната ОП е била 

33.9% в групата с оlaparib и 17.8% 

при плацебо-групата. Допълнително, 

времето до следваща прогресия или 

смърт е удължено на 16.9 месеца в 

рамото с изследвания медикамент в 

сравнение с 9.3 месеца при групата 

с плацебо. На третата година поч-

ти 20% от пациентите с оlaparib не 

са започнали друга терапия в срав-

нение с 3.6% от пациентите в кон-

тролната плацебо група.

Дискусия
Протеините от групата на PARP са 

отговорни за множество клетъчни 

процеси, включително поправката 

на лезии, възникнали в структурите 

на ДНК. Разбирането на тези проце-

си, както и тяхната взаимовръзка с 

механизмите за хомоложна рекомби-

нация, зависещи от гените BRCA1/2, 

позволи разработката на PARP-инхи-

биторите за таргетна терапия при 

карциноми с носителство на пато-

генни мутации в BRCA.

Въпреки ниската честота на му-

тациите в BRCA1/2, които ограни-

чават приложението на този клас 

медикамент, PARP-инхибиторите 

показват значителен потенциал 

при редица проучвания, демонстри-

райки, че те са ефективна терапев-

тична опция с добра поносимост в 

лечението на свързани с патогенна 

мутация в BRCA овариален карци-

ном, карцином на гърда, простата и 

панкреас. 

Към настоящия момент, данните 

от клиничните проучвания отварят 

вратите за нови възможност в при-

ложението на PARP-инхибиторите 

при различни тумори според моле-

кулярния им подтип отвъд сегаш-

ните им терапевтични индикации. 

Все още съществува нуждата от 

изучаването на рационални тера-

певтични комбинации, които биха 

разширили полето на приложение на 

PARP-инхибиторите, както и допъл-

нителни проучвания, фокусирайки 

се върху общата преживяемост на 

пациентите при лечение с този вид 

таргетна терапия. Дори и дотога-

ва, мястото на PARP-инхибицията 

продължава да е с голямо значение в 

рутинната клинична практика. n

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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Изложение
Според данни на Global Cancer Obser-

vatory (GLOBOCAN), за 2020 г. са реги-

стрирани 19.3 млн. нови случая на ра-

ково заболяване, а близо 10 млн. души 

са загубили битката с рака. Хората 

с над 5-годишна преживяемост към 

2020 г. са 50.6 млн. И за двата пола на 

първо място е заболеваемостта от 

рак на гърдата с 2.2 млн. нови случая 

(11.7%), следвани от рака на белия 

дроб (11.4%), колоректалния карци-

ном (10.0%), карцинома на простата-

та (7.3%) и стомашния карцином с 

5.6% нови случая за 2020 г.[1]

За България последните публикувани 

данни на Националния раков реги-

стър са за 2017 г. Броят новозабо-

лели е 31 905 души, с темп на разви-

тие 1.36. Броят починали за същата 

година е 17 339 души, с темп на раз-

витие 1.11. Съпоставено с 2013 г. се 

отчита спад на заболеваемостта и 

смъртността, когато броят е бил 

съответно 37 182 и 18 117 души. 

Както в световен мащаб, така и 

за България, ракът на гърдата е на 

първо място сред новите случаи на 

онкологично заболяване и сред при-

д-р Вяра  
Захариева

КОЦ – Стара Загора

ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА БРЕМЕ В СВЕТОВЕН 
МАЩАБ. НЯМА НАЦИЯ, КОЯТО ДА НЕ Е ЗАСЕГНАТА ОТ ТОЗИ 
ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ. Ежеминутно някой по света се сблъсква с 
диагнозата „рак“ и започва безмилостната борба за живот. 

Метастазиралият рак на млечната жлеза е предизвикателство за 
всеки онколог. Лечението е насочено към поддържане качеството 
на живот и свеждане до минимум симптомите на заболяването. В 
статията се описва клиничен случай на млада пациентка с ново-
открит, метастазирал рак на млечната жлеза, която за 4 години е 
преминала през няколко линии химиотерапия, хормонотерапия и 
терапия със CDK4/6 инхибитор, а към момента е на поддържаща 
химиотерапия. Благодарение на мултидисциплинарния подход и 
колаборацията между различни онколози, тя все още се лекува и 
не губи надежда в борбата с тази коварна болест.

ЛЕЧЕНИЕ НА  
МЛАДА ПАЦИЕНТКА С  
ДЕ НОВО МЕТАСТАЗИРАЛ  
РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

58 МЕСЕЦА БОРБА ЗА ЖИВОТ
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чините за смърт от онкологично 

заболяване. Най-много нови случая с 

рак на гърдата има във възрастта 

между 65-69 год. за жените и 75-79 

год. за мъжете. При мъжете на пър-

во място е заболеваемостта от рак 

на белия дроб 18.9%[2].

De novo метастазиралият рак на 

млечната жлеза (мРМЖ) предста-

влява 5-10% от случаите с рак на 

гърдата. Той е нелечимо заболяване, 

със средна преживяемост 18-24 мес. 

В отделни случаи преживяемостта 

е над 10 год. Тези болни обикновено 

са обект на клинични проучвания с 

нови медикаменти. Целта на лече-

нието в IV стадий на заболяването е 

подобряване качеството на живот, 

снемане на симптомите, свързани 

със заболяването, и по възможност 

подобряване на свободната от про-

гресия преживяемост (PFS) и обща-

та преживяемост (OS)[4].

Важен подход в лечението на мРМЖ 

е мултидисциплинарният. Колабора-

цията между хирурзи, патоанатоми, 

медицински онколози, лъчетерапев-

ти и образни диагностици е водеща 

при избора на подходящо лечение за 

всеки конкретен случай. Ето защо 

всеки пациент с доказано злока-

чествено заболяване бива предста-

вян на Онкологична комисия, която 

е съставена от гореспоменатите 

специалисти.

Лекарственото лечение на мРМЖ 

зависи от биологичната особеност 

на изолираните и хистологично до-

казани ракови клетки. Изследват се 

хормонални рецептори – естроге-

нов и прогестеронов (Er, Pr), нали-

чие на Human Epidermal Growth Factor 

Receptor 2 (HER2), както и Ki67 ин-

декс за пролиферативна активност. 

Все повече навлизат и генетичните 

изследвания, които доказват нали-

чие или отсъствие на дадена му-

тация в ДНК на пациента. Примери 

за генетични тестове са Oncotype 

DX, EndoPredict, MammaPrint, Founda-

tionOne CDx. На базата на тези спе-

цифични генетични изследвания, 

пациентите могат да получат на-

сочено лечение, на базата на тех-

ния резултат или така наречена-

та персонализирана терапия. Към 

момента най-търсените мутации 

са BRCA1/2 и PIK3CA, изследват се 

също PDL1 (Programmed Death-Ligand 

1) експресия, NTRK (Neurotrophic Tyro-

si ne Receptor Kinase) фузия, наличие 

на микросателитна нестабилност 

(MSI-H), туморна мутационна те-

жест (TMB).

Лечението на онкологичните заболя-

вания в България се базира на препо-

ръките за лекарствено лечение, да-

дени от Европейското дружество 

по медицинска онкология (ESMO), 

National Comprehensive Cancer Net-

work (NCCN), Американско друже-

ство по клинична онкология (ASCO) 

и др. Ежегодно специалисти от цял 

свят се събират и изготвят нови 

препоръки за лечение, базирани на 

данни от клинични проучвания и дан-

ни от реалната клинична практика 

(Фиг. 1, 2, 3). 

При избор на лечение се има пред-

вид общото състояние на пациента, 

наличието на симптоми от страна 

на вътрешните органи (висцерална 

криза), наличието на мутации в ра-

ковите клетки, не на последно мяс-

то и предпочитанията на пациента 

(Фиг. 1).

Специфичен, по-труден за лечение 

и с по-лоша прогноза е тройно не-

гативният мРМЖ. При него липсва 

хормонална и HER2 експресия. Пре-

поръките на ESMO при този вид рак 

са главно за изследване на специфич-

ни маркери, на базата на които да 

се приложи съответна таргетна и/

или имунотерапия (Фиг. 3)[5].

ф и г у р а  1 : 

ESMO22 MBC, 
HER2 negative, 
ER positive



30 Брой 12/2022, Година XXII

medinfo.bg12
Д Е К Е М В Р И

2 0 2 2

Kлиничен случай
Жена на 38 год. Придружаващи забо-

лявания: артериална хипертония II 

ст. и хипотиреоидизъм. Без данни за 

фамилна обремененост. Не съобща-

ва за употреба на алкохол и цигари.

История на заболяването: диагно-

зата е поставена месец февруари 

2018 г. Оплакванията датират от 

близо година, когато забелязала мал-

ка „бучка“ в лява млечна жлеза (ЛМЖ). 

Започнала ин витро процедури, след 

което формацията нараснала още и 

се появили „бучки“ в лява аксила, но 

не посетила лекар.

Месец февруари 2018 г. е приета в 

Клиника по гръдна хирургия (КГХ), с 

оплаквания от силен задух. Прове-

дена компютърна томография (КТ) 

с данни за левостранен плеврален 

излив, двустранно метастази по 

плеврата, множество разнокалибре-

ни интрапулмонални метастази в де-

сен бял дроб до 8 mm, медиастинал-

на и аксиларна лимфаденомегалия, 

тумор в ЛМЖ. Извършена видео-аси-

стирана торакотомия (ВАТС) вляво, 

плевректомия, метастазектомия, 

плевродеза с талк. Взета биопсия 

от ЛМЖ. Хистология: ЛМЖ – инва-

зивен дуктален карцином. Плевра – 

метастаза от карцином на млечна 

жлеза. ИХХ: Er (-) отр., Pr (+) силно по-

ложителен, HER2 негативен по CISH, 

Ki67 <15%. Стадирана Т3НхМ1.

19.03.2018 г. представена на Обща 

клинична онкологични комисия 

(ОКОК) с решение за лечебна химио-

терапия.

29.03.2018 г. провежда PET/CT с дан-

ни за карцином на ЛМЖ в долен ла-

терален квадрант с размери 68/43 

mm, SUVmax 5.2. Конгломерат лимф-

ни възли (ЛВ) в лява аксила, с размери 

82/42 mm, SUVmax 5.2-6.1. Единични с 

вид на метастатични метаболитно 

неактивни лезии в десен бял дроб, с 

размери 5-7.4 mm. По париетална, ин-

терлобарна и диафрагмална плевра 

вляво се визуализират конфлуиращи 

нодуларни лезии с размери 8.0-22.0 

mm, SUV max 3.7-8.3. Уплътнение на 

диафрагмалната � част от парие-

талната плевра вдясно, с повишена 

метаболитна активност SUVmax 

3.8-4.2. Конгломерат ЛВ в аор-

то-пулмоналния прозорец с размери 

32.0/25.0 mm SUVmax 5.6. Единични 

долни паратрахеални ЛВ вдясно, с 

размери до 9.0 mm SUVmax 2.9-4.4.

На 12.04.2018 г. постъпва в Отделе-

нието по медицинска онкология на 

Комплексен онкологичен център, 

гр. Стара Загора, където е решено 

да започне I линия лечебна химио-

терапия (ЛХТ) по схема Docetaxel/

Epirubicin. Проведена ехография на 

коремни органи – без огнищни лезии 

в черен дроб. Локален статус на 

ЛМЖ – туморна формация, заемаща 

почти половината гърда и ангажира-

ща кожата. 

До юни 2018 г. са проведени 4 кур-

са ЛХТ, след което пациентката е 

представена на ОКОК с решение за 

оперативно лечение. Тя провежда 

консултация с близък до нея хирург, 

който отказва да я оперира на този 

етап. Препоръчва да проведе още 

два курса ЛХТ, които са приключени 

през август 2018 г. Оперативно ле-

чение отново е отказано. Насочена 

за PET/CT.

11.09.2018 г. от PET/CT данни за 

персистиране на находките от 

пред ходното изследване, без съ-

ществена динамика и без нови лезии 

– стабилно заболяване.

Месец октомври пациентката идва 

в КОЦ с консултация от проф. К. Тим-

чева. Нейното мнение е да се прове-

де палиативна лъчетерапия (ЛТ) на 

ЛМЖ и лява аксила, след което да 

продължи лечението с Eribulin (1.8 

ден) 4 курса и нова оценка.

ф и г у р а  2 : 

ESMO MBC, 
HER2 positive
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От 12.10 до 25.10.18 г. е хоспитали-

зирана в Отделение по лъчетерапия 

на КОЦ Стара Загора, където е про-

ведена палиативна ЛТ в областта 

на лява гърда, гръдна стена и лява 

аксила, с ООД 10х3 Gy. До юни 2018 

г. са проведени 4 курса ЛХТ, след 

което пациентката е представена 

на ОКОК с решение за оперативно 

лечение. Тя провежда консултация с 

близък до нея хирург, който отказва 

да я оперира на този етап. Препо-

ръчва да проведе още два курса ЛХТ, 

които са приключени август 2018 г. 

Оперативно лечение отново е отка-

зано. Насочена за PET/CT.

11.09.2018 г. от PET/CT данни за 

персистиране на находките от пре-

дходното изследване, без съществе-

на динамика и без нови лезии – ста-

билно заболяване.

Месец октомври пациентката идва 

в КОЦ с консултация от проф. К. Тим-

чева. Нейното мнение е да се прове-

де палиативна лъчетерапия (ЛТ) на 

ЛМЖ и лява аксила, след което да 

продължи лечението с Eribulin (1.8 

ден) 4 курса и нова оценка.

От 12.10 до 25.10.18 г. е хоспитали-

зирана в Отделение по лъчетерапия 

на КОЦ Стара Загора, където е про-

ведена палиативна ЛТ в областта на 

лява гърда, гръдна стена и лява акси-

ла, с ООД 10х3 Gy.

От 15.11.18 г. до февруари 2019 г. са 

проведени 4 курса с Eribulin. Включен 

е и Zoladex. Насочена за контролен 

PET/CT.

06.03.2019 г. PET/CT: в лява аксила 

кон гломерат ЛВ 40.0/28.0 mm, SUV 

4.1. Ту формация в ЛМЖ, ангажираща 

кожата, с размери 36.0/24.0 mm, SUV 

3.9. В двата бели дроба множество 

разнокалибрени лезии с размери 11.0-

13.0 mm. В медиастинална, парие-

тална и диафрагмална плевра вляво 

се визуализират множество разнока-

либрени мекотъканни лезии, конфли-

уращи помежду си със SUV 4.0-5.7. В 

областта на париетална и диафраг-

мална плевра вдясно – мекотъкан-

ни лезии с повишена метаболитна 

активност със SUV 3.7-4.4. Конгло-

мерат ЛВ в аорто-пулмоналния про-

зорец SUV 3.3-3.6. Единични горни 

паратрахеални ЛВ вдясно, с размери 

до 11.0 mm и SUV 3.5. Множество ЛВ 

в десен хилус до 13.0 mm SUV 4.1-5.2.

15.03.2019 г. осъществена нова кон-

султация с проф. К. Тимчева. Пред-

вид данните за нарастване на бе-

лодробните лезии, е предложено да 

продължи лечението с Eribulin като 

се добави Capecitabine. Проследява-

не на туморен маркер Ca 15-3 и след 

2-3 м нова преценка.

Проведени са още 4 курса Eribulin/

Capecitabine. Ca 15-3 от 04.19 г. 210.4 

IU/ml; 07.19 г. 162.1 IU/ml; 08.19 г. 111.4 

IU/ml. PET/CT отчита стабилно за-

боляване. Продължава лечението с 

Eribulin/Capecitabine с още 6 курса до 

ноември 2019 г.

11.12.2019 г. е хоспитализирана в КГХ 

с оплаквания от прогресиращ задух, 

проведена рентгенография на бял 

дроб с данни за двустранни плеврал-

ни изливи до V ребро отпред. Напра-

вен ВАТС вдясно, плевректомия с 

плевродеза. Хистология: метастази 

от мамарен карцином. Нова ИХХ Er 7 

т.; Pr 8 т.; HER2 (-) отр.; Ki67 5-10%.

Януари 2020 г. проведен рестадиращ 

PET/CT, без съществена динамика 

от предходното изследване. С ре-

шение на ОКОК започва I линия хор-

монотерапия с Fulvestrant и CDK4/6 

(Palbocyclib), продължава и Zoladex. 

От април 2020 г. до май 2021 г. са 

проведени 15 курса.

Май 2021 г. на рестадиращ PET/CT с 

данни за прогресия на заболяването 

– прогресия на формацията в ЛМЖ, 

на плевралните лезии двустранно, с 

остеолиза на 8-мо ляво ребро, поява 

ф и г у р а  3 : 

ESMO mTNBC



32 Брой 12/2022, Година XXII

medinfo.bg12
Д Е К Е М В Р И

2 0 2 2

на единични нови абдоминални ЛВ, 

поява на множество уплътнения в 

мастната тъкан в абдомена и мал-

кия таз, задебелен тазов перитоне-

ум с надфонова фиксация и повишена 

метаболитна активност по хода на 

чревни бримки в малкия таз, с вид 

на перитонеално ангажиране. Без 

съществена динамика на медиасти-

налната лимфаденопатия и просле-

дяваните интрапулмонални нодули.

Обсъдено е пациентката да пре-

мине на II линия хормонотерапия с 

Everolimus + Examestane и Zoladex. 

Проведени са 4 курса с отчитане на 

биохимична прогресия на Ca15-3 до 

893.0 IU/ml.

Проведен КТ с данни за прогресия – 

освен известните находки, се опис-

ват две лезии в черен дроб в VIIс 8 

mm и в Vс 7 mm, асцит в таза и око-

ло черния дроб, съмнение за костни 

метастази в 8.9 ребро вляво. SPECT/

CT отхвърля се костно ангажиране. 

Обсъдено да започне ЛХТ по схема 

Docetaxel, като от 4 курс е добавена 

и Carboplatina. След 6 курса ЛХТ е от-

четено стабилно заболяване и паци-

ентката е оставена на поддържаща 

терапия с Capecitabine + LH-RH. 

Пациентката е насочена за нова 

биопсия с цел актуална имунохисто-

химия и провеждане на генетично 

изследване FondationOne CDx. Април 

2022 г. е направена биопсия на ЛВ в 

лява аксила с хистология: инвазивен 

дуктален карцином, субтип солиден 

папиларен вариант, grade I. ИХХ: Er 

7 т., Pr 3 т., HER2 (3+), негативен 

по CISH, Ki 67-7%. Генетичните из-

следвания не откриват мутации в 

BRCA1/2, PIK3CA, ERBB2 (HER2). Па-

циентката е микросателитно ста-

билна, с TMB – 5 Muts/Mb. 

Предвид биопсията е осъществена 

палиативна ЛТ в областта на лява 

аксила и лява МЖ с ООД 7х3 Gy.

Тя продължава поддържащата тера-

пия с Capecitabine + Zoladex. 

Контролният КТ от 12.10.22 г. от-

чита стабилно заболяване. Паци-

ентката е в добро общо състояние, 

работи и извършва без затруднения 

ежедневните си дейности (Табл. 1).

Заключение
Научните постижения в онколо-

гията и по-доброто познаване на 

биологичните характеристики на 

раковите клетки позволяват про-

веждането на персонализирано лече-

ние и удължаване на преживяемост-

та. Когато става въпрос за млади 

пациенти, с открито заболяване в IV 

стадий, рядко се очакват добри ре-

зултати от провежданата терапия. 

За радост има и положителни при-

мери, благодарение на които както 

лекари, така и пациенти, не губят 

надежда в битката с рака. n

книгопис:

1. https://infogram.com/globocan-2020-1h9j6qg7xdp8v4g?live 

2. Заболяемост от рак в България, 2016 и 2017. РЕДАКТОРИ: З. 

Валерианова, Т. Атанасов.

3. Учебник по медицинска онкология, том 2, под редакцията на 

проф. д-р К. В. Тимчева.

4. https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/breast-cancer

т а б л и ц а  1

РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕ В ГОДИНИТЕ

02.2018 г. Диагноза ВАТС, плевректомия T3N1M1 (плевра)

04-08.2018 г. I линия ЛХТ Docetaxel/Epirubicin 6 курса

10.2018 г. Палиативна ЛТ ЛМЖ и лява аксила ООД 10х3 Gy

11.2018 г.  
до 11.2019 г.

II линия ЛХТ Eribulin + Zoladex След 5 курса добавен Capecitabine

01.2020 г.  
до 05.2021 г.

I линия хормоно терапия  
+ CDK4/6

Fulvestrant + Palbocyclib + Zoladex 15 курса

06-10.2021 г. II линия хормоно терапия Everolimus + Examestane + Zoladex 4 курса

11.2021 г. 
до 04.2022 г.

III линия ЛХТ Docetaxel + Carboplatina + Zoladex 6 курса

04.2022 г. 
до днес

Поддържаща терапия Capecitabine
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ПРОТИВОТУМОРНА 
АКТИВНОСТ НА КАНАБИДИОЛ

маг.-фарм. 
Мария Николова, 

проф. д-р Спиро 
Константинов, дм

1,2Лаборатория по 
експериментална 

химиотерапия, 
Катедра по 

фармакология, 
фармакотерапия 
и токсикология, 
Фармацевтичен 

факултет, МУ-София

Обща характери-
стика на CBD
Американският химик Роджър Адамс 

е изолирал за първи път фитокана-

биноида канабидиол и през 1942 г. 

печели патент за разработения от 

него метод. След това откритие за-

почват масови проучвания, свързани 

с фитохимичния състав на расте-

нието и неговите фармакологични 

свойства[1]. Ефектът на фитокана-

биноидите се дължи на тяхното вза-

имодействие с ендоканабиноидната 

невромодулаторна система при чо-

века. Тя се състои от ендоканабино-

иди (напр. анандамид и 2-арахидоноил 

глицерол), канабиноидни рецептори 

(CB1 и CB2) и ензими, отговорни за 

синтеза и деградацията на ендо-

канабиноидите. За разлика от добре 

проучения Δ9–THC канабидиолът не 

проявява психотропни свойства и 

е нискотоксичен за човека. Ефекти-

те на канабидиола са резултат от 

неговите комплексни механизми на 

действие: той блокира в слаба сте-

пен СВ1-рецептора и е обратим аго-

нист на СВ2-рецептора. Освен това 

стимулира ванилоидните рецепто-

ри тип 1 (TRPV1) и тип 2 (TRPV2), 

увеличава концентрацията на анан-

дамида, като блокира неговата хи-

дролоза, стимулира ендогенната 

аденозинова сигнализация, инхибира 

G-протеин-свързания рецептор 55 

(GPR55), стимулира серотониновия 

рецептор 1А (5-HT1A) и PPARγ (перо-

ксизомен пролифератор-активиран 

рецептор гама)[2]. Молекулата на 

CBD е силно липофилна, с много ниска 

орална бионаличност (около 6%). При 

инхалационно приложение се дости-

гат пикови плазмени концентрации 

от 3 до 10 минути след администри-

рането, а бионаличността е в рам-

ките на 31%. При орално приложение 

CBD се подлага на интензивен „first 

pass“ ефект, а след инхалиране се 

избягва в по-голяма степен този вид 

метаболизъм. Препоръчва се орално-

то приемане да става след хранене, 

по този начин храната увеличава 

степента на резорбцията. CBD бър-

зо се разпределя в белите дробове, 

сърцето, черния дроб и мозъка. Той 

има висок обем на разпределение 

и това позволява да се акумулира в 

мастните тъкани при пациенти с 

дълготраен прием. CBD може да пре-

минава плацентата и кръвно-мозъч-

ната бариера. Канабидиолът основ-

но се метаболизира в черния дроб от 

изоензимите CYP2C19 и CYP3A4 и в 

по-малка степен от CYP1A1, CYP1A2, 

CYP2C9 и CYP2D6. След неговото хи-

дролизиране до 7-хидрокси-канабиди-

ол и по-нататъшното му метаболи-

зиране, той се екскретира предимно 

във фецеса и в по-малка степен през 

урината. Канабидиолът има дълго 

време на полуживот (t1/2), около 24 

часа след интравенозно приложение 

и 31 часа след инхалиране. След мно-

гократен орален прием, t1/2 варира 

между 2 и 5 дни. Канабидиолът тряб-

ва да се прилага с повишено внима-

ние при пациенти с чернодробни 

увреждания или когато се прилага 

съвместно с лекарства, които ин-

дуцират или инхибират CYP3A4 и 

CYP2C19. Освен това има съобще-

ния, че употребата на канабидиол 

води до умора и сънливост[2]. Устано-

вени са множество фармакологични 

ефекти на CBD. Използва се като 

аналгетик, антиеметик, невропро-

тектор, антиконвулсант, спазмоли-

тик и противовъзпалително сред-

ство. Може да намери приложение 

при лечението на мултиплена скле-

роза, невропатична и хронична болка, 

Паркинсон, Алцхаймер, пост-травма-

тичен стрес, шизофрения и други[2]. 

През 2018 г. Агенцията за контрол на 

храните и лекарствата в САЩ (FDA) 

за първи път разрешава употребата 

на лекарство, съдържащо канабиди-

Канабидиолът (CBD) е един от най-добре проучените фитоканаби-
ноиди, изолиран от растението Cannabis sativa. За разлика от Δ9–
THC (делта-9-тетрахидроканабинол), той не предизвиква психо-
тропни ефекти и е ниско токсичен. В съвременната медицина CBD 
намира приложение като аналгетик, спазмолитик, антиеметик, 
антиконвулсант, имуномодулатор и други. Освен това има множе-
ство проучвания, свързани с противотуморния ефект на канаби-
диола и това го превръща в бъдеща алтернатива за лечението на 
множество социално-значими онкологични заболявания.



списание МЕДИНФО 35

ОНКОЛОГИЯ

ол. Epidiolex® е 98%-ен орален разтвор 

на канабидиол с растителен произ-

ход. Използва се при лечение на епи-

лептични гърчове, свързани с Lennox-

Gastaut синдрома и Dravet синдрома.

Противотуморна  
активност на CBD
От края на 20-ти век активно се проуч-

ва антинеопластичната активност 

на CBD като алтернативен тера-

певтичен подход срещу широкосре-

щани ракови заболявания. Доказано 

е, че CBD проявява противотуморен 

ефект, посредством имуномодули-

ращите си и противовъзпалителни 

свойства. Освен това той повлиява 

АКТ/mTOR вътреклетъчната сигна-

лизация, индуцира стрес на ендоплаз-

мения ретикулум (ER-стрес) и предиз-

виква акумулиране на ROS (свободни 

кислородни радикали). 

Акумулация на свободни 

кислородни радикали и стрес  

на ендоплазмения ретикулум

Високите нива на ROS в клетката 

водят до геномна нестабилност и 

неконтролируема клетъчна пролифе-

рация. Свободните радикали увреж-

дат ДНК, като оксидират гуанина до 

8-хидроксигуанин, а в последствие се 

образува и 8-нитрогуанин. Това може 

да доведе до точкови и хромозомни 

мутации, които акумулират и прово-

кират неконтролируемо клетъчно 

делене. В допълнение, свободните 

кислородни радикали оксидират и ак-

тивират прорастежните вътрекле-

тъчни сигнални пътища като този 

на митоген-активиращата протеин 

киназа (MAPK) и на фосфатидилинози-

тол-3-киназата (PI3K). Oт друга стра-

на, прекалено високите нива на ROS в 

туморните клетки могат да доведат 

до процеси на автофагия, модулирани 

от mTOR (таргетен протеин за рапа-

мицин при бозайниците) трансдукци-

ята. Друг ключов процес за контрола 

върху клетъчното делене е „стресът 

на ендоплазмения ретикулум“. Ендо-

плазменият ретикулум е мембранен 

органел, в който протича биосинте-

зата на протеини, липиди и стеро-

ли. Освен това в него се извършват 

посттранслационни модификации на 

протеините и не на последно място, 

тук се намират депата от вътре-

клетъчни калциеви йони. В клетката 

се поддържа баланс между правилно 

и неправилно про странствено нагъ-

нати протеини. При възникване на 

ER-стрес се активират компенса-

торни механизми, които целят въз-

становяването на този баланс (UPR 

– Unfolded Protein Response; отговор 

на неправилно „нагънатите“ проте-

ини). UPR се активира в отговор на 

акумулацията на неправилно „нагъ-

нати“ протеини в лумена на ендоп-

лазмения ретикулум. В следствие на 

което се възпират транслационните 

процеси, настъпва деградация на спо-

менатите протеини и се активират 

сигнални пътища, които увеличават 

продукцията на шапероните. Ако 

тези компенсаторни механизми са 

неспособни да възстановят вътре-

клетъчния баланс, клетката се подла-

га на програмирана клетъчна смърт 

(апоптоза)[3]. Според Frost et al. CBD 

предизвиква ER-стрес при клетъчна-

та линия MCF-7 (естроген-позитивен 

карцином на млечната жлеза) посред-

ством увеличен TRPV1-медииран ин-

флукс на калциеви йони в клетката. 

Това води до увеличаване на нивата 

на ROS и активиране на UPR-компен-

саторния механизъм[4]. Освен това 

Shrivastava et al. демонстрира проуч-

ване, в което CBD индуцира ER-стрес 

и предизвиква инхибиция на АКТ (про-

теин киназа B) и mTOR сигнализация-

та при клетъчната линия MDA-MB-231 

(тройно-негативен карцином на млеч-

ната жлеза)[5].

Имуномодулиращи 
и противо-
възпалителни 
свойства
Туморната микросреда основно се 

състои от инфилтриращи левкоци-

ти, включително тумор-асоциира-

ни макрофаги, дендритни клетки 

и други миелоидни клетки. Взаимо-

действието между инфилтриращи-

те клетки и туморните, може да 

доведе до потискане на имунния 

отговор спрямо неоплазмата и съз-

даване на подходяща среда за раз-

витие на туморогенезата. Ключови 

инфламаторни медиатори, промо-

тиращи канцерогенезата, са NF-κB 

(ядрен фактор kappa B) и STAT3 (сиг-

нален преобразувател и активатор 

на сигнализация за транскрипция 3). 

Експресията на NF-κB, може директ-

но да се активира от инфламаторни-

те цитокини TNF-alpha и IL-1 (интер-

левкин-1), а STAT3 се активира от 

експресията на IL-6 (интерлевкин-6)
[3]. Екипът на Ganju et al. демонстри-

ра антиметастатичните свойства 

на CBD при тройно негативен карци-

ном на млечната жлеза при клетъчна 

линия SUM159 като инхибира EGF-ин-

дуцираната пролиферация (EGF-епи-

дермален растежен фактор), миг-

рация и инвазия. CBD супресира 

AKT, ERK (киназа от семейството 

на MAPK) и NF-κB сигнализацията и 

модифицира туморната микросре-

да като намалява мобилизацията на 

макрофагите в огнището на канце-

рогенните процеси[6].
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Други механизми на 
действие
Канабидиолът проявява антипроли-

феративен, проапоптичен, антиин-

вазивен ефект при различни видове 

тумори. Според проучването на 

Sultan et al. CBD индуцира апоптоза 

при клетъчните линии MDA-MB-231 и 

T-47D (естроген-позитивен карцином 

на млечната жлеза), като индуцира 

експресията на PPARγ, вследствие 

на което се инхибира активността 

на mTOR и протеина циклин D1[7]. Ос-

вен това канабидиолът е агонист на 

TRPV1 йонните канали и активира ин-

флукса на калциеви йони, което води 

до активирането на ER-стрес[4]. Друг 

механизъм на действие е свързан с 

понижената експресия на протеина 

ID-1. Този белтък участва в регулаци-

ята на транскрипционните процеси 

и е високоекспресиран в делящите 

се клетки. Установено е, че ID-1 про-

теинът има важна роля в процесите 

на туморогенезата, като допринася 

за нарушаването на клетъчния цикъл 

и активирането на неконтролируе-

мо делене. Посредством методите 

на клетъчното култивиране е дока-

зано, че CBD инхибира ID-1 експреси-

ята в in vitro модели на карцином на 

млечната жлеза и това води до пони-

жен пролиферационен потенциал на 

малигнените клетки[8]. CBD инхибира 

инвазивните свойства на туморни-

те клетки А549 (белодробен карци-

ном), като понижава секрецията на 

плазминоген активиращ инхибитор-1 

(PAI-1). При клетъчните линии CaСo-

2 и HCT116 (карцином на колона) се 

наблюдават занижени нива на кас-

паза-3, VEGF (васкуларен ендотелен 

растежен фактор), IL-6, IL-8 и зави-

шени нива на PERK (протеинкиназа, 

активираща ER стрес), iNOS (ензим: 

синтаза на азотен оксид) и COX-2 (ци-

клооксикиназа-2), което се свързва 

с проява на антипролиферативния 

ефект и намаляването на обема на 

туморната маса in vivo[2]. При карци-

ном на простатата (клетъчна линия 

DU-145) се наблюдава даунрегулация 

на STAT3, IL-6, IL-8, VEGF, CB1, CB2 и 

увеличени нива на ROS, което води 

до потискане на малигнените проце-

си[2]. В проучване на Chen et al. канаби-

диолът показва силна цитотоксична 

активност спрямо клетъчна линия 

Т-24 (уротелиален карцином). От про-

теомните анализи е установено, че 

CBD увеличава експресията на Bax 

(Bcl-2 асоцииран X протеин), Cyto-c 

(цитохром Ц) и каспаза 7 и намалява 

нивата на Bcl-2, p-PI3K, p-Akt, p-mTOR, 

p-Erk1/2 и MMP9 (матрикс мета-

лопротеиназа-9). Според проучване-

то може да се заключи, че канабидио-

лът забавя растежа и миграцията на 

туморните клетки, като индуцира 

апоптоза вследствие инактивира-

нето на PI3K/ Akt – сигнализацията[9]. 

Според Takahiro et al. канабидиолът 

активира процеси на апоптоза при 

клетъчна линия Т-24 поради продъл-

жителен интрацелуларен калциев ин-

флукс през TRPV2-каналите[10].

Един от основните проблеми при 

лечението на онкологични заболя-

вания, е възникването на множест-

вена лекарствена резистентност 

спрямо класическите химиотера-

певтици. Има множество молекулни 

механизми, чрез които малигнените 

клетки устояват на антинеоплас-

тичната терапия: наличие на ксено-

биотични помпи (мембранни транс-

портери, които експортират 

противотуморните лекарства из-

вън клетката), възникване на му-

тации, които намаляват чувстви-

телността на малигнените клетки 

спрямо лекарството (Bcr-Abl мута-

цията създава нечувствителност 

спрямо Imatinib), завишена глута-

тионредуктазна активност спрямо 

Cisplatin и други[11]. Много важна при-

чина за възникването на множест-

вена лекарствена резистентност 

е наличието на малигнени стволови 

клетки (Cancer Stem Cells), които 

съставляват малка субпопулация от 

туморната маса. Те са открити за 

първи път през 1990 г. от Джон Дик 

при заболяването остра миелоид-

на левкемия. Установено е, че тези 

ф и г у р а  1 : 

Схема, 
обобщаваща 

противо-
туморните 

механизми на CBD 
в малигнената 

клетка
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клетки са отговорни за иницииране-

то на туморогенезата и метаста-

зирането. Тяхната основна роля е 

да възпроизвеждат и да поддържат 

злокачествения процес в тялото на 

пациента. Според проучването на 

Hamad и Olsen CBD инхибира проли-

ферацията на туморните стволови 

клетки при едро- и дребноклетъчен 

карцином на белия дроб при in vitro ус-

ловия. Освен това канабидиолът ак-

тивира каспаза 3 и 7, увеличава екс-

пресията и на други проапоптични 

протеини и води до акумулирането 

на свободни кислородни радикали[12].

CBD и  
палиативни грижи  
при онкоболни
Освен като потенциален противо-

туморен агент, канабидиолът може 

да намери приложение и по време 

на палиативните грижи. Дълго про-

тичащата химиотерапия води до 

множество нежелани лекарствени 

реакция, които занижават качест-

вото на живот. Най-често срещани-

те оплаквания са: невропатна болка, 

повръщане, гадене, диария, анорек

сия, имунодефицит и други. Употре-

бата на канабидиол може да облекчи 

неприятните оплаквания поради 

множествените му фармакологични 

ефекти. CBD проявява аналгетични 

и невропротективни свойства, а ос-

вен това е антиеметик, стимулира 

апетита и е имуностимулатор[13].

Пътят на CBD...  

"от лабораторията до 

фармацевтичния пазар“ като 

потенциален противотуморен 

лекарствен продукт

Очевидно е, че CBD проявява изра-

зени антинеопластични свойства 

спрямо множество видове злока-

чествени заболявания. Въпреки това 

пътят за разработването и одо-

бряването на нов лекарствен про-

дукт, на базата на CBD, ще е дълъг 

и включва множество етапи. Преди 

всичко са необходими задълбочени 

предклинични изследвания в in vitro 

условия, установяващи молекулните 

му механизми на действие и спектъ-

ра от заболявания, които обхваща. В 

допълнение се очакват да бъдат на-

правени и проучвания, свързани с фи-

зико-химичните характеристики на 

изследваното вещество и да се тър-

сят алтернативни варианти за съз-

даване на потенциални лекарствени 

форми с помощта на съвременните 

фармацевтични технологии. Следва-

щата стъпка включва предклинични 

проучвания върху животни и уста-

новяване на фармакокинетичните, 

фармакодинамичните и токсиколо-

гичните характеристики на CBD 

при дозови режими, обосновани от 

in vitro изследванията. На базата на 

натрупаната предклинична инфор-

мация могат да стартират клинич-

ните проучване върху хора, които 

преминават през отделните фази 

(I до IV). В съвременната медицина 

има множество натрупана предкли-

нична информация за потенциала на 

CBD като бъдещ противотуморен 

агент. За да се прескочи бариерата 

между лабораторията и реалните 

клинични проучвания, е необходимо 

да се извършат множество законо-

дателни промени на международно 

ниво, свързани с производството 

на CBD и неговата употреба. Освен 

това вече има одобрен лекарствен 

продукт от FDA, съдържащ канаби-

диол, което доказва неговата ниска 

токсичност при хора и увеличава 

потенциала за стартирането на 

клинични проучвания при онкоболни 

пациенти[13].

Заключение
Канабидиолът е природен продукт, 

който намира приложение в мно-

жество сфери на съвременната 

медицина. Последните проучвания 

доказват, че той може да бъде по-

тенциален противотуморен агент 

поради комплексните си механизми 

на действие и ниската си токсич-

ност. За разлика от другите фито-

канабиноиди, неговите антинео-

пластични свойства са независими 

от ендоканабиноидната система. 

Той провокира индуцирането на кле-

тъчна смърт в туморните клетки 

на базата на неговите имуномодули-

ращи и противовъзпалителни свой-

ства. CBD взаимодейства с TRPV1 

и TRPV2 рецепторите, което води 

до създаването на ER-стрес и нат-

рупването на ROS. Канабидиолът 

повлиява експресията на вътрекле-

тъчните сигнални молекули, регули-

ращи пролиферационния потенциал 

на малигнените клетки и отключва 

апоптозата. Освен това проявява 

цитотоксични свойства спрямо 

туморните стволови клетки, кои-

то в много случаи са отговорни за 

множествената лекарствена рези-

стентност. На базата на тази 

информация е необходимо да се за-

дълбочат бъдещите предклинични 

проучвания и да се инициират клинич-

ни проучвания, изследващи противо-

туморния потенциал на CBD при раз-

лични дозови схеми и комбинация. n

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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Н
емеланомните кожни тумори 

(НМКТ), познати още като ке-

ратиноцитни карциноми, са 

най-честите малигнени заболявания 

в света[1]. Заболеваемостта е най-ви-

сока в Австралия с над 1000 на 100 

000 случая на година, последвано от 

Европа – с 98 на 100 000 случая годиш-

но[1-3]. Броят на хората с НМКТ се е 

увеличил от 2.4 на 3.3 млн. от 2006 до 

2012 г. в САЩ[4]. Базалноклетъчният 

карцином и кожният плоскоклетъчен 

карцином съставлява до 99% от всич-

ки НМКТ, като базалноклетъчният е 

3 до 5 пъти по-често срещан от пло-

скоклетъчния вариант[4]. Други много 

по-редки варианти на НМКТ са: Мер-

кел-клетъчен карцином (МКК), първи-

чен кожен В-клетъчен лимфом, сарком 

на Капоши, карциносарком, дермато-

фибросарком и ангиосарком[5]. Въпре-

ки че НМКТ по принцип се смятат за 

лечими заболявания, те представля-

ват огромен проблем за здравеопаз-

ването в световен мащаб поради 

увеличаващата се заболеваемост, в 

основата на която са фактори като 

застаряването на населението, по-

вишената експозиция на ултравио-

летова радиация, повишаващият се 

брой на имуносупресирани индивиди 

и вероятно повишената бдителност 

и по-ранна диагноза[6,7]. Хирургичното 

лечение е терапевтичният златен 

стандарт за повечето кератиноцит-

ни карциноми, като радиотерапията 

играе също значителна роля в рутин-

ната клинична практика. Въпреки 

това фактори, свързани с тумора или 

пациента, могат да направят някои 

тумори неподходящи за хирургия или 

радиотерапия след мултидисципли-

нарно обсъждане. Например пациен-

тите с локално авансирало или метас-

татично заболяване могат да имат 

сигнификантен риск от функционален 

и/или козметичен дефицит след хи-

рургично и/или лъчелечение[8]. В до-

пълнение, конвенционалното лечение 

може да бъде предизвикателство 

при някои пациенти с висок риск от 

мултиплени тумори и/или тумори с 

по-лоша прогноза (като например иму-

носупресирани пациенти, пациенти с 

хематологични малигнени заболява-

ния, HIV, генодерматози като синд-

ром на Горлин или ксеродерма пигмен-

тозум). Други фактори, зависими от 

пациента като коморбидитет, инди-

видуални предпочитания на пациента 

и предходно лечение, могат също да 

повлияят върху избора на терапевти-

чен подход. В тези случаи се обмисля 

приложение на системна терапия. 

Такива групи пациенти обикновено 

са в по-напреднала възраст и често 

със сериозен коморбидитет, като 

при тях лекарствената токсичност 

често е лимитиращ фактор, особено 

за някои групи високорискови пациен-

ти[9]. В подкрепа на това са дан ните 

от ретроспективно проучване на 

190 пациенти с локално авансирал и 

метастатичен кожен ПКК, лекувани 

в Германия и Австрия в периода 2010-

2011: 59% от пациентите с локално 

авансирал ПКК не са получили никаква 

активна интервенция, а по-малко от 

20% са получили системна противо-

туморна терапия[10]. Въпреки че на-

последък има окуражаващи данни за 

промяна на тази ситуация, най-вече 

с постигнатия напредък в имуноте-

рапията, лечението на напредналите 

кератиноцитни тумори си остава 

все още ненапълно посрещната кли-

нична нужда. 
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НЕМЕЛАНОМНИТЕ КОЖНИ ТУМОРИ (НМКТ) са най-честите малигнени образувания в света. От тях 
99% представляват базоцелуларен карцином (БЦК) и сквамоцелуларен (плоскоклетъчен) карцином 
(ПКК) на кожата. НМКТ се считат в основни линии за лечимо заболяване, но представляват глобален 
проблем за здравеопазването поради повишаващата заболеваемост. Това води до поставяне на акцент 
върху профилактиката и до развитие на различни програми за превенция на кожния рак по света. В ран-
ните стадии основни методи на лечение са конвенционалната хирургия и лъчелечението, но при локал-
но авансирали и метастазирали тумори средство на избор е системната лекарствена терапия. Въпреки 
регистрирането на няколко класа таргетни агенти през последните 10 години, ефективната системна 
терапия при кератиноцитните карциноми остава област с непосрещнати клинични нужди. По-доброто 
разбиране на молекулярната и имунната патогенеза, лежащи в основата на туморния растеж и развитие, 
е ключово за постигането на напредък в областта и е приоритет на научните изследвания. 
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Меркел-клетъчен карцином (МКК)

Меркел-клетъчният карцином (МКК) 

е рядък и агресивен кожен тумор и 

в много случаи се причинява от Мер-

кел-клетъчния полиомавирус или в 

страните с висока слънчева ирадиа-

ция от излагането на УВ-светлина[11]. 

Лечението се базира на хирургична 

ексцизия и химиотерапия с послед-

ваща адювантна лъчетерапия; при 

нерезектабилен метастатичен 

МКК моно- или полихимиотерапията 

постига висока степен на ремисия, 

но отговорът обикновено е кратко-

траен[11]. PD1/PD-L1 сигналният път 

е често свръхактивиран при МКК и 

метастатичният МКК отговаря на 

PD-1 блокада. Понастоящем данните 

подкрепят използването на имунни 

чекпойнт инхибитори като най-до-

брата опция в лечението на аванси-

рал МКК[12]. Във фаза I/II проучването 

CheckMate 358, PD-1 инхибиторът Ни-

волумаб се прилага в неоадювантен 

аспект 4 седмици преди хирургична 

ексцизия при 25 пациенти с резекта-

билен МКК (от които 44% са позитив-

ни за Меркел-клетъчен полиомави-

рус и 30% са PD-L1 позитивни). Сред 

17 анализирани резекции 65% имат 

висок патологичен отговор, вклю-

чително и 8 пълни отговора (47%)[13]. 

В разширено фаза II клинично изпит-

ване са постигнати продължителна 

туморна регресия и увеличена обща 

преживяемост при пациенти с на-

преднал МКК след лечение с Пембро-

лизумаб на първа линия[14]. Степента 

на обективен отговор (ORR) в изпит-

ването е била 56%[15]. В клиничното 

изпитване JAVELIN Merkel 200 част 

А, анти-PD-L1 aнтитялото Авелумаб 

демонстрира ефикасност на втора 

или последваща линия при пациенти 

с метастатичен МКК. В част В на 

същото проучване се оценява ефи-

касността и безопасността на Аве-

лумаб като първа линия на лечение за 

пациенти с МКК с далечни метаста-

зи. Пациентите не са селектирани 

според PD-L1 експресията или Мер-

кел-клетъчен полиомавирусния ста-

тус. В предварителен анализ ефикас-

ността е оценена при 29 пациенти 

след най-малко тримесечно проследя-

ване; потвърдената степен на обек-

тивен отговор е 62.1% (95% CI: 42.3-

79.3%), като 14/18 от отговорите 

(77.8%) са продължаващи към момен-

та на анализа. При отговарящите 

пациенти продължителност на от-

говора (DOR) за най-малко 3 месеца 

е отчетено при 93% (95% CI: 61-99%); 

а с продължителност на отговора 

най-малко 6 месеца са били 83% (95% 

CI: 46-96%) от пациентите[16]. Първич-

ният анализ за част В от проучване-

то JAVELIN Merkel 200 след повече от 

15 месеца на проследяване в пълната 

пациентска популация показва, че ме-

дианата на общата преживяемост е 

20.3 месеца (95% CI: 12.4 месеца – не 

е достигната), а делът на постигна-

тата обща преживяемост от 12 ме-

сеца е 60% (95% CI: 50-68%)[16]. Базирай-

ки се на тези данни, се утвърди нов 

стандарт за лечение на МКК[17]. 

Базалноклетъчен карцином (БКК)

БКК е най-честият НМКТ, като със-

тавлява 75-80% от всички случаи[18]. 

Той произлиза от изложени на слън-

чева светлина участъци от кожата, 

основно във възрастта след 40 год. 

Въпреки че повечето БКК са успешно 

лекувани хирургично, няма ефективна 

терапия за локално авансирало или 

метастатично заболяване. 

Сигналният път Hedgehog (Hh) регу-

лира органогенезата по време на ем-

брионалното развитие и в повечето 

случаи е потиснат при възрастните 

индивиди с изключение на ролята 

му в поддържането на тъканите и 

тяхната регенерация. Няколко раз-

лични тумора при човека се свърз-

ват с дефектната реактивация на 

Hh-сигналния път по авто- или па-

ракринен механизъм[19]. Молекулярни 

и генетични изследвания показват, 

че почти всички случаи на БКК се 

свързват с генетични алтерации в 

този сигнален път, което резултира 

в аберантна активация на пътя и не-

контролируема пролиферация на ба-

залните клетки. Най-често тези абе-

рации причиняват загуба на функция 

на PTCH1, който нормално инхибира 

сигналната активност на трасмем-

бранния протеин SMO[20]. Висмодегиб 

е първият от своя клас малка молеку-

ла инхибитор на SMO, изпитван в кли-

ничното проучване ERIVANCE BCC. 

Сред 33 пациенти с метастатичен 

БКК степента на отговор на Вис-

модегиб е 30% (95% CI: 16-48; p=0.001). 

При 63 пациенти с локално авансирал 

БКК степента на отговор е 43% (95% 

CI: 31-56; p<0.001), като пълен отго-

вор се наблюдава при 13 пациенти 

(21%). Средната продължителност 

на отговора (DOR) е била 7.6 месеца 

в двете кохорти. Сериозни нежелани 

реакции са докладвани при 25% от 

пациентите; отчетени са 7 смърт-

ни случая в резултат на нежелани 

реакции[21]. След 39-месечен период 

на наблюдение степента на обекти-

вен отговор е била 48.5% в групата 

на метастатичен БКК (всички са 

с парциален отговор) и 60.3% в гру-

пата с локално авансирал БКК (20 

пълни отговора и 18 парциални). Ме-

дианата на продължителността на 

отговора е била 14.8 месеца за мета-

статичната група и 26.2 месеца за 

локално авансиралата група. Меди-

аната на общата преживяемост е 

33.4 месеца за метастатичния БКК 

и неоценима за локално авансиралия 

БКК. Нежеланите събития остават 

в съответствие с клиничния опит. 

Регистрирани са общо 33 смъртни 

случая (31.7%), нито един от които 

не се свързва с Висмодегиб[22]. 

Hedgehog инхибиторът Сонидегиб 

е изследван в рандомизирано фаза II 

клинично изпитване, включващо паци-

енти с локално авансирал или мета-
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статичен БКК. Обективен отговор 

е наблюдаван при 36% от пациенти-

те, получавали 200 mg Сонидегиб и 

при 34% от тези, получавали 800 mg 

от медикамента. Сериозни нежела-

ни събития са регистрирани при 11 

(14%) от 79 пациенти в рамото с 200 

mg Сонидегиб и при 45 (30%) от 150-те 

пациенти в рамото с 800 mg[23]. 

Употребата на PD-1 инхибитори при 

болни с локално авансирал или ме-

тастатичен БКК, резистентни на 

Hedgehog инхибитори, е докладвана 

във фаза I клинично изпитване и в до-

клади на клинични случаи. В нерандо-

мизирано отворено фаза 1b клинично 

изпитване, проведено от Chang и съ

автори, включващо 16 болни с нере-

зектабилен или метастатичен БКК, 

рефрактерни на Hedgehog инхибито-

ри, докладваните данни показват, че 

Пембролизумаб е активен при паци-

енти с БКК[24]. 9 пациенти (6 от тях 

с метастазирало заболяване) са полу-

чили фиксирана доза Пембролизумаб 

200 mg на всеки 3 седмици, а 7 (3 с ме-

тастазирало заболяване) са получили 

Пембролизумаб 200 mg в комбинация 

с орален Висмодегиб 150 mg. В група-

та с монотерапия са докладвани 11% 

пълен отговор, 33% частичен отго-

вор, 44% стабилно заболяване и при 

11% е регистрирана прогресия, дока-

то в комбинираното рамо при 29% е 

имало пълен отговор, 14% са били с 

частичен отговор и при 57% е имало 

стабилно заболяване. Едногодишна-

та преживяемост без прогресия е 

докладвана при 70% от болните. Въ-

преки че двете рамена не са сравня-

вани помежду си, поради това че из-

питването не е било рандомизирано, 

авторите предпола гат, че комбини-

раното рамо не е су периорно спрямо 

рамото с монотерапията[25]. 

Кожен плоскоклетъчен карцином 

(кПКК)

кПКК е вторият по честота НМКТ 

и е с постоянно нарастваща заболе-

ваемост[1]. Той често произхожда от 

преканцерозни лезии; актиничната 

кератоза е често срещана лезия с 

риск да прогресира до кПКК прибли-

зително при 1/1000 случая[26]. Над 90% 

от кПКК могат да бъдат излекувани 

посредством хирургична ексцизия. 

Въпреки това малка част от лези-

ите, които заемат около 5% от па-

циентите, прогресират до локално 

авансирало или метастатично забо-

ляване и те имат неблагоприятна 

прогноза[10]. Някои критерии могат 

да помогнат за отсяване на случаи 

на високорисков кПКК: дебелината на 

туморното прорастване според ска-

лите на Бреслоу и Кларк, степента на 

диференциация, хистологичният под-

тип, периневрална или лимфноваску-

ларна инвазия и локализации като ухо, 

устна, оперативни белези или със-

тояние на имуносупресия[27]. Данни-

те, докладвани от немско проучване, 

показват непосрещнати нужди в съ-

временното лечение на напредналия 

кПКК: 59% от пациентите с локално 

авансирало заболяване не получават 

терапия, докато 92% от болните в 

метастатичен стадий получават 

системна терапия, но постигат про-

дължителност на отговора от едва 

3 месеца[10]. В тази кохорта 75 от 

152 пациенти (49%) умират по вре-

ме на проучването и средната обща 

преживяемост е 48 месеца. Следо-

вателно към това време наличните 

терапевтични опции не са показали 

достатъчна клинична полза. Наскоро 

беше установено, че кПКК има висок 

туморен мутационен товар (TMB), 

което отваря нови перспективи за 

лечение. Експресията на PD-L1 e чес-

то явление при пациентите с кПКК и 

има позитивна корелация между сте-

пента на експресия и патологичните 

находки, свързани с рискови фактори 

за метастазиране (напр. голям диа-

метър, по-висок хистологичен грей-

динг, дебелина на тумора)[20]. 

Цемиплимаб е хуманизирано IgG4 

анти-PD-1 моноклонално антитяло, 

което е първата одобрена системна 

терапия при пациенти с авансирал 

кПКК. Тази група пациенти включва 

такива с локално авансирало и мета-

стазирало заболяване и при които не 

е възможно да се проведе оператив-

но лечение или лъчетерапия. Ефек-

тивността на интравенозния Цеми-

плимаб е изпитвана в две отворени 

мултицентрични клинични изпитва-

ния – фаза I изпитване (NCT02383212) 

и фаза II изпитване (NCT02760498) 

– (EMPOWER-CSCC 1)[28,29]. В кохорта-

та пациенти с локално авансирал и 

метастазирал кПКК във фаза I изпит-

ване, приложението на Цемиплимаб в 

доза 3 mg/kg на всеки две седмици се 

асоциира със степен на обективен 

отговор (ORR) – 50% (13/26 болни), 

като е отчетен пълен отговор (CR) 

при 7.7% (2/26 болни) и частичен от-

говор (PR) при 42.3% (11/26 болни)[30]. 

В изпитването EMPOWER-CSCC 1 

болните са рандомизирани в три ра-

мена и получават Цемиплимаб в доза 

3 mg/kg през две седмици или 350 mg 

веднъж на три седмици. 

В първото рамо са включени пациен-

ти с метастатичен плоскоклетъчен 

кожен карцином, които получават 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg на всеки 

две седмици, второто рамо включва 

пациенти с локално-авансирал плоско-

клетъчен кожен карцином, които по-

лучават Цемиплимаб в доза 3 mg/kg 

през две седмици, а третото рамо 

включва метастатични пациенти, 

получаващи Цемиплимаб в доза 350 

mg на всеки три седмици. 

Първичната крайна цел на проучва-

нето е била степен на обективен 

отговор (ORR). При метастатични 

пациенти без макроскопски видими 

таргетни лезии са използвани RECIST 

1.1 критериите, за да се оцени ORR; 

за локалноавансирали и метастатич-

ни пациенти с макроскопски видими 
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таргетни лезии ORR е оценяван ком-

бинирано с RECIST 1.1 критериите и 

с медицинско фотографиране (WHO 

критерии)[29]. При болните, получа-

ващи доза Цемиплимаб 3 mg/kg през 

две седмици, оценката на отговора 

е извършвана на всеки 8 седмици, а 

лечението е продължило до 96 седми-

ци или до неприемлива токсичност. 

При пациентите, получили доза на 

Цемиплимаб 350 mg през три седми-

ци, оценката е осъществявана през 

9 седмици, а лечението е продължи-

ло до 54 седмици или до неприемлива 

токсичност. 

Клиничната полза от приложението 

на Цемиплимаб е наблюдавана и в 

трите рамена на клиничното изпит-

ване с приблизително 40-50% постиг-

нат обективен отговор. Средното 

време за отговор е било 1.9 месеца за 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg през две 

седмици и 2.1 месеца за Цемиплимаб 

в доза 350 mg на три седмици. Ефек-

тивността на Цемиплимаб е потвър-

дена и от други основни вторични 

цели на изпитването – степен на пъ-

лен отговор (CR), частичен отговор 

(PR) и стабилно заболяване (SD): 15.3% 

за рамото с метастатични болни, 

лекувани с Цемиплимаб 3 mg/kg, 14.3% 

за метастатични болни, лекувани с 

Цемиплимаб в доза 350 mg и 35.9% за 

локално-авансирали болни, лекувани с 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg. Прогре-

сиращо заболяване е докладвано при 

съответно 16.9% и при 26.8% от бол-

ните с метастазирало заболяване 

(първо и трето рамо) и при 11.5% от 

болните с локалноавансирало заболя-

ване (второ рамо). 

В клиничните изпитвания приложе-

нието на Цемиплимаб е свързано с 

приемлив токсикологичен профил, 

отговарящ на известните анти-PD-1 

и анти-PD-L1 моноклонални анти-

тела[31]. В обобщен анализ при 591 

болни с авансирали онкологични забо-

лявания, включително 219 болни от из-

питването EMPOWER-CSCC 1 и фаза 

I изпитването NCT02760498, най-чес-

тите (над 10% честота) странични 

явления са били с обрив (всички сте-

пени – 23.3%, степен >3-1.4%), умора 

(всички степени – 21.5%, степен >3 

0.9%), диария (всички степени – 13.2%, 

степен >3 0.5%) и сърбеж (съответ-

но 12.3% и 0%). Най-честите степен 

>3 странични явления са били – пнев-

монит (2.3%), хепатит (1.4%) и обрив 

(1.4%)[31,33]. Сигнификантни странични 

явления са докладвани при 8.6% от бо-

лните, а при 5.8% от пациентите се 

е наложило прекратяване на лечение-

то поради странични явления. В кли-

ничното изпитване EMPOWER-CSCC 

1 са докладвани странични явления, 

свързани с лечението при 78.0% от 59 

болни в първото рамо, при 64.3% от 

56 болни в третото рамо и при 79.5% 

от 78 болни във второто рамо. Чес-

тотата на странични явления в сте-

пен >3 е била съответно 15.3%, 12.5% 

и 12.8% в трите рамена. Най-честите 

докладвани токсичности в степен >3 

в групата с метастатични болни са 

били пневмонит (5.1%), анемия и дис-

пнея (3.4%) в първото рамо и анемия 

(8.9%), умора (5.4%) и макуло-папуло-

зен обрив (1.8%) в третото рамо. 

Във второто рамо високостепенна 

токсичност е наблюдавана само при 

един болен. Странични явления, до-

вели до летален изход, са докладвани 

при 6 болни, като при един от тях се 

предполага, че е свързана с провежда-

ното лечение. 

Активното проучване CARSKIN из-

следва Пембролизумаб при пациенти 

с нерезектабилен кПКК. От 39 вклю-

чени пациенти, 27 са били оценяеми за 

първичната крайна точка – туморен 

отговор на 15-тата седмица. Степента 

на отговор е 38.5% (15/39; 95% CI: 24-

55%), а средната продължителност 

на отговор е 12.5 месеца (Q1-3: 10.60-

17.1). Антитуморната активност е 

независима от PD-L1 експресията[33]. 

Заключение
Немеланомните кожни тумори са 

най-често диагностицираните онко-

логични заболявания и тяхната чес-

тота непрекъснато расте. Повече 

от 95% от пациентите биват изле-

кувани чрез хирургично лечение, но 

въпреки това малък процент от тях 

прогресират до локално авансирало 

или метастазирало заболяване, ос-

новно поради неглижиране, коморбид-

ност или имуносупресия. Базирано на 

данните от клиничните изпитвания, 

системната терапия при агресивни-

те форми на НМКТ се промени значи-

телно. Опознаването на възможните 

терапевтични таргети откри нови 

перспективи, насочващи към прило-

жението на имунотерапия. Чек пойнт 

инхибиторите се превърнаха в стан-

дарт на лечение за пациентите с 

Меркел-клетъчен карцином, както и 

при локално-авансирал и метастази-

рал плоскоклетъчен кожен карцином, 

докато инхибиторите на Hedgehog 

сигналния път са стандарт на първа 

линия при пациенти с базалноклетъ-

чен кожен карцином. Клиничните из-

питвания с анти-PD-1 моноклонални 

антитела като Цемиплимаб и Пемб-

ролизумаб показаха обещаващи резул-

тати в лечението на кПКК. На база-

та на тези данни ролята на новите 

терапевтични стратегии все пове-

че ще нараства при пациентите с 

НМКТ и прогнозата за преживяемост 

и качество на живот на пациентите 

ще е значително по-добра. n

книгопис: 
Книгописът е на разположение в редакцията!
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Въведение 
Едно от най-значимите онкологич-

ни заболявания в съвременното об-

щество е простатният карцином. 

При пациенти от мъжки пол той се 

класира на първо място сред злока-

чествените тумори. В Европейския 

съюз простатният карцином има 

висока заболеваемост – 158.5/100 

000 и смъртност 37.5/100 000, а в 

България показателите са съответ-

но 136.4/100 000 и 40.1/100 000[1]. Съ-

ществува и възрастова корелация, 

която показва, че около 2/3 от паци-

ентите са във възрастовата група 

над 65 години[2].

Използват се стандартизирани меж-

дународни и национални програми за 

скрининг на простатния специфи-

чен антиген (PSA) при карцинома на 

простатата[1]. Този метод води до 

достоверна редукция на риска от 

карцином-специфична смъртност. 

И макар че PSA не е туморно спе-

цифичен маркер, в ролята си на ор-

ганно-специфичен е изключително 

ценен за откриването на простат-

ния карцином. Ранната диагностика 

позволява да се предложат различни 

терапевтични възможности на па-

циента при сходни терапевтични 

резултати. 

Стереотактична 
радиохирургия 
при простатен 
карцином
В последното десетилетие лъчете-

рапията e приета като стандартен 

метод за дефинитивно лечение при 

локализиран простатен карцином. 

От своя страна, стереотактична-

та радиохирургия (СТРХ) предста-

влява уникален метод на радиоте-

рапия, при която се използват малък 

брой фракции, като всяка от тях дос-

тавя дневна доза в таргетен обем. 

Благодарение на специфична техно-

логия, използваща модерни конфор-

мални техники, дозата получавана 

от критичните органи около прос-

татата е успешно редуцирана. През 

годините класическите радиобиоло-

гични анализи доказват, че простат-

ният карцином е лъчечувствителен 

при високи дози на всяка отделна 

фракция от терапията. Клиничните 

изследвания, подкрепящи СТРХ като 

лечебен метод при нискорискови 

и междиннорискови карциноми на 

простатата, са резултат от мул-

тицентрични проспективни проуч-

вания[3]. В резултат на тях се уста-

новяват окуражаващи данни за липса 

на биохимичен рецидив (БР). През 

2013 г. ASTRO (American Society for 

Therapeutic Radiology and Оncology) 

обновява своите препоръки и пред-

лага СТРХ като алтернатива на 

фракционираното лъчелечение при 

ниско- или междиннорискови прос-

татни карциноми[4].

През 2014 г. NCCN (National Compre-

hensive Cancer Network) включва в 

своя гайдлайн твърдението, че из-

ключително хипофракционираните 

СТРХ режими (поне 6.5 g на фракция 

или повече), могат да бъдат внима-

СТЕРЕОТАКТИЧНА 
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телно подбирани в определени слу-

чаи като алтернатива на фракцио-

нираното лъчелечение[5].

Начална стратификация на 

риска при клинично локализиран 

карцином на простата 

При съвременното лечение на прос-

татния карцином е важно първона-

чалното определяне на рисковата 

група на пациента. Модерната пет-

степенна стратификационна схема, 

включена в препоръките на NCCN и 

широко използвана днес, е модифи-

кация на първоначално използваната 

тристепенна схема от далечната 

1998 г.[5,6].

Публикуваните през годините ре-

зултати за пациенти, проследявани 

2 до 5 години и лекувани чрез СТРХ, 

показват липса на БР при нискори-

скови групи в 90-100% от случаите 

и при междиннорискови групи в 84-

100% от случаите. Описаната сери-

озна гастроинтестинална и генито-

уретрална токсичност (grade 3 чрез 

RTOG или CTCAE протоколи) са 0.17-

0.28% за остра и 0.61-1.61% за късна. 

БР (биохимичен рецидив) е състоя-

ние след дефинитивно лечение, при 

което след радикална простатек-

томия стойностите на серумния 

PSA се повишават над 0.2 ng/ml или 

след дефинитивна лъчетерапия се 

повишат с 2 ng/ml (или повече) над 

най-ниската достигната стойност 

(PSA надир). Регистрирането на БР 

изисква задължително образно рес-

тадиране за изключване на локален 

рецидив[6].

Предвид множеството предимства 

на СТРХ като локален метод на ле-

чение, възникна необходимост да 

се сравни тази терапевтична въз-

можност със стандартните като 

простатектомия и фракционирано 

лъчелечение. По данни на интерна-

ционалното мултидисциплинарно из-

следване PACE (The Prostate Advances 

in Comparative Evidence) пациентите 

са рандомизирани в две групи. В ра-

мото на PACE A са пациенти, при 

които е извършена радикална опера-

тивна интервенция (простатекто-

мия) или СТРХ, а в рамото на PACE 

В пациенти, при които е осъщест-

вено фракционирано лъчелечение 

или СТРХ[7]. В Табл. 2 е представена 

схемата на проучването PACE.

През септември 2022 г. бяха публику-

вани частични резултати, свързани 

с оценка на острата токсичност 

при пациенти от рандомизираното 

рамо на PACE В. Въпреки че остра-

та токсичност при СТРХ се появява 

по-рано, не се доказва статистиче-

т а б л и ц а  1

РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ

Рискова група Клинични/патологични характеристики 

Много нисък • Тis
• Степенуване в група 1 
• PSA <10 ng/ ml 
• Под три позитивни биопсични фрагмента/цилиндъра, <5% тумор във всеки фрагмент/цилиндър 
• PSA – плътност <0.15 ng/ml/g

Нисък • Т1-Т2а 
• Степенуване в група 1
• PSA <10 ng/ml

Междинен Липсват характеристики за висок 
и много висок риск, налице са 
една или повече характеристики 
за междинен риск (ХМР): 
 
• Т2b-T2c
• Степенуване в група 2 или 3
• PSA 10-20 ng/ml

Благоприятен 
междинен

• 1 ХМР u

• Степенуване в група 1 или 2

• <50% позитивни фрагменти/цилиндри

Неблагоприятен 
междинен

•  2 или 3 ХМР u/или 

•  Степенуване в група 3 u/или 

•  >50% позитивни фрагменти/цилиндри

Висок • Т3 а
• Степенуване в група 4 или 5 
• PSA >20 ng/ml

Много висок • Т3b-T4 
• Начална оценка по Gleason 5 
• >4 цилиндъра със степенуване в група 4 или 5 
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ска разлика между острата гастро-

интестинална и генитоуретрална 

токсичност при СТРХ и тази при 

фракционирано лъчелечение. Като 

извод от получените резултати се 

доказва, че СТРХ е безопасен ме-

тод на лечение, който се асоциира 

с ниски нива на странични реакции. 

В следващите години трябва да 

бъдат публикувани и резултатите, 

свързани с БР[7].

Дози при СТРХ – 
терапевтична 
еволюция 
Лъчелечението при простатен кар-

цином е в период на терапевтична 

еволюция, като фундаментално се 

увеличава общата доза при фрак-

циониранато облъчване до 80-86 g в 

рамките на 9 седмици или покачва-

не на единичната доза при СТРХ (от 

6.5 g до 9 g)[8]. Тези режими на лече-

ние получават все по-голяма дока-

зателствена стойност от страна 

на туморния контрол и на ниската 

токсичност. От клинична гледна 

точка са все по-чест избор на ле-

чение от страна на пациентите. 

Ето защо само в периода 2010-2015 

г. пациентите, преминали СТРХ при 

простатен карцином, са се удвоили. 

Мета анализи с над 6000 пациенти с 

простатен карцином, съобщават за 

проведена СТРХ при обща огнищна 

доза (ООД) 35-36.25 g, реализирана 

в пет фракции. Независимо че тази 

лъчетерапевтична схема се е нало-

жила като стандарт, при който 95% 

от пациентите нямат БР за период 

от пет години, се забелязва тенден-

ция в различни проучвания за така 

наречената „дозова ескалация“, коя-

то може да достигне до 45 g. И ве-

роятно в бъдеще „ правилната“ доза 

ще бъде в границите на ООД 40 g 

при дневна огнищна доза (ДОД) 8 g[9].

Роботизирана 
стереотактична 
радиохирургия с 
кибернож 
Кибернож (Accuray Cyberknife®) е 

уникален с това, че е единствена-

та достъпна терапевтична комер-

сиална система, която динамично 

проследява простатата по време 

на доставянето на дозата и има 

възможността автоматично да ко-

ригира всеки един лъч в отговор на 

промяна или ротация на позицията 

на простатата. Линейният ускори-

тел, включително генераторът на 

лъчите и колиматорни системи, са 

монтирани на голямо роботизирано 

рамо. Мониторинг на простатната 

позиция по време на облъчването 

се осъществява чрез ортогонални 

радиографии от kV (Киловолтна) 

система. Чрез предварително по-

ставени четири златни фидюшъли 

в простатната жлеза се извършва 

триангулация, чрез която се уста-

новяват транслации и ротации на 

простатата от начално зададена-

та планирана позиция. Кибернож 

системата използва роботизира-

ното рамо да репозиционира даден 

лъч, за да компенсира всяко едно 

минимално отместване. Честота-

та на рентгеновото проследяване 

се настройва автоматично в зави-

симост от проследявания орган. В 

случая на простатното облъчване, 

начално зададената стойност е на 

всеки 20-60 секунди[10].

Първата стъпка е правилно изгот-

вената стратификация на риска по 

гореописаната схема, използвана 

от NCCN. Преди започване на ана-

томо-топографското планиране е 

необходимо да бъдат поставени 

четири златни фидюшъла в прос-

татната жлеза. Те се използват за 

мониторинг на позицията в реално 

време през периода на облъчване. 

Периодът на мигриране на фидю-

шълите и фиксация е между 7-10 

дни. През това време е необходимо 

да се осъществи първият етап от 

анатомо-топографското планиране 

– извършване на КТ без контраст 

при дебелина на срезовете 1 mm на 

извършена радикална оперативна интервенция (простатектомия) или СТРХ, а в рамото на PACE 
В пациенти, при които е осъществено фракционирано лъчелечение или СТРХ[7]. В Табл. 2 е 
представена схемата на проучването PACE. 
 

 
Табл. 2. Проучване PACE 
 
През септември 2022 г. бяха публикувани частични резултати, свързани с оценка на острата 
токсичност при пациенти от рандомизираното рамо на PACE В. Въпреки че острата токсичност 
при СТРХ се появява по-рано, не се доказва статическа разлика между острата 
гастроинтестинална и генитоуретрална токсичност при СТРХ и тази при фракционирано 
лъчелечение. Като извод от получените резултати се доказва, че СТРХ е безопасен метод на 
лечение, който се асоциира с ниски нива на странични реакции. В следващите години трябва 
да бъдат публикувани и резултатите, свързани с БР[7]. 
 
Дози при СТРХ - терапевтична еволюция  
Лъчелечението при простатен карцином е в период на терапевтична еволюция, като 
фундаментално се увеличава общата доза при фракциониранато облъчване до 80-86 g в 
рамките на 9 седмици или покачване на единичната доза при СТРХ (от 6.5 g до 9 g)[8]. Тези 
режими на лечение получават все по-голяма доказателствена стойност от страна на туморния 
контрол и на ниската токсичност. От клинична гледна точка са все по-чест избор на лечение от 
страна на пациентите. Ето защо само в периода 2010-2015 г. пациентите, преминали СТРХ при 
простатен карцином са се удвоили.  
Мета анализи с над 6000 пациенти с простатен карцином, съобщават за проведена СТРХ при 
обща огнищна доза (ООД) 35-36.25 g, реализирана в пет фракции. Независимо че тази 
лъчетерапевтична схема се е наложила като стандарт, при който 95% от пациентите нямат БР 
за период от пет години, се забелязва тенденция в различни проучвания за така наречената 
„дозова ескалация“, която може да достигне до 45 g. И вероятно в бъдеще „ правилната“ доза 
ще бъде в границите на ООД 40 g при дневна огнищна доза (ДОД) 8 g[9]. 
 
Роботизирана стереотактична радиохирургия с Кибернож  

Ранен стадий на карцином на простатата
Клиничен стадий Т1с-Т2с

Gleason score ≤3+4, PSA≤20 ng/ml

Да

PACE A
(рандомизирано чрез 

стратификационния риск)

Простатектомия
(117 пациенти)

СТРХ на простата:
36.25 g в 5 фракции 

(117 пациенти) 

Не

PACE B
(рандомизирано чрез 

стратификационния риск)

СТРХ на простата: 
36.25 g в 5 фракции 

(429 пациенти)

Конвекционална 
фракционирана 

радиотерапия: 78 g в 
39 фракции или 62 g в 

20 фракции (429 
пациенти)

Обмисляме ли оперативна интервенция?

т а б л и ц а  2 :

Проучване на 
РАСЕ
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Връзка между 
дивертикуларната болест 
и ТУМОРИ ИЗВЪН СЧТ 

Американското изследване 
ESPRESSO проследява риска от разви-

тие на онкологично заболяване сред 75 
000 пациенти с диагноза дивертикуларна 
болест. Дивертикуларното заболяване може 
да се прояви със стомашно-чревно кървене, 
както и с дивертикулит – треска, гадене и 
коремна болка. Предишни изследвания са 
фокусирани върху развитието на колоректа-
лен карцином, докато този път центърът на 
проучването е развитието на тумор в други 
органи и системи. Учените откриват 33% по-
вишен риск от тумор при шведски пациенти 
с дивертикуларна болест. 

„Това е първото общонационално кохортно 
проучване, което демонстрира, че дивер
тикуларната болест е свързана с повишен, 
дългосрочен риск от рак извън ГИТ“, казва 
първият автор Wenjie Ma от Масачузетската 
обща болница. "Дивертикуларната болест 
е свързана с повишен риск от специфични 
видове рак, на белите дробове и черния дроб. 
Имайки предвид високото разпространение 
на дивертикуларното заболяване, нашите 
резултати подчертават необходимостта 
от информираност за рака, не само за коло
ректалния при пациенти с дивертикуларно 
заболяване".

 Старшият автор Йонас Ф. Лудвигсон добавя: 
„Има много изследвания върху екстраинте
стинални тумори при други заболявания на 
червата като възпалителното заболяване 
на червата (IBD) и цьолиакия, но помалко се 
знае за дивертикуларната болест“. Изсле-
дователите се надяват техните проучвания 
да се продължат от колеги в насока патоге-
неза, лежаща в основата на връзката между 
дивертикуларната болест и онкогенезата. 

НОВИНИ
т а б л и ц а  3

КРИТЕРИИ ЗА 
КРИТИЧНИТЕ ОРГАНИ

PTV V (36.25 Gy) 95%

CTV V (36.25 Gy) 99%

Пикочен  
мехур 

V (37 Gy) <5 cс
V (100%) <10%
V (50%) <40%

Ректум V (36 Gy) <1 cc
V (100%) <5%
V (90%) <10%
V (80%) <20%
V (75%) <25%
V (50%) <40%

Булбус пенис V (29.5 Gy) <3 cc

Тестиси D (20%) <2 G

подходящо имобилизиран пациент. 

Всички пациенти са диагностици-

рани с помощта на МРТ на малкия 

таз и ПЕТ-КТ с галий. Това позволява 

осъществяване на „fusion“ (сливане) 

на двата образа и по-точно контури-

ране както на критичните органи, 

така и на туморния обем. Програ-

мата, на която се извършват тези 

манипулации, както и последващото 

дозиметрично планиране е MultiPlan 

на Accuray.

Масово използваната схема за лече-

ние е пет фракции, като в годините 

дневната доза се покачва от 7 до 8 

g. Контурираните критични органи 

са: ректум, пикочен мехур + стена 

на пикочен мехур, булбус пенис и 

тестисите. Едно от най-големите 

предизвикателства пред планиране-

то на РСХР при простатен карцином 

е именно спазването на максимално 

допустимите дози в критичните 

органи. Част от критериите, които 

се следват при доза 36.25 g, са пред-

ставени в Табл. 3[11]. 

Заключение
РСРХ при простатен карцином има 

сериозен потенциал да се наложи 

като разпознаваем терапевтичен 

метод при нискорискови и междин-

норискови пациенти с карцином на 

простатата. В подкрепа на това 

са и данните от провежданите мул-

тицентрични проспективни проуч-

вания. В България РСРХ с кибернож 

има своето бъдеще като иновати-

вен метод. Важно е да се създаде 

национален протокол за провеждане 

на РСРХ при простатен карцином 

на апарат Кибернож, както и да се 

провежда динамичен мониторинг 

на пациентите, свързан с острата 

токсичност и проследяване на ри-

ска от БР. n

книгопис:
1. Поведение при простатен карцином версия 2.2019г. Национален експер-

тен борд МОРЕ 2019. Под редакцията на Д.Калев.

2. De Vita , Helman S , Rosenberg S. Cancer. Principles and practice of oncology. 
Lippincott Williams & Winkins , 2018. 

3. Kishan AU, King CR. Stereotactic body radiotherapy for low- and intermediate-
risk prostate cancer. Semin Radiat Oncol. 2017;27:268–78.

4. ASTRO: ASTRO Model Policy, 2013.

5. Network NCC. NCCN clinical practice guidelines in oncology: prostate cancer 
(ed Version I.2016). 2015.

6. Учебник по Онкология – второ издание Арбилис 2021г. под редакцията на 
доц. Д-р Наталия Чилингирова, дм.

7. Alison C Tree 1, Peter Ostler 2, Hans van der Voet 3, William Chu 4, Andrew 
Loblaw 4, Daniel et all Ford еt PACE Trial Investigator Intensity-modulated 
radiotherapy versus stereotactic body radiotherapy for prostate cancer 
(PACE-B): 2-year toxicity results from an open-label, randomised, phase 3, 
non-inferiority trial. PMID: 36113498 DOI: 10.1016/S1470-2045(22)00517-4.

8. Kupelian PA, et al., Short-course intensity-modulated radiotherapy (70 GY at 2.5 
GY per fraction) for localized prostate cancer: preliminary results on late toxicity 
and quality of life. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001;51(4):988–93.

9. Michael J Zelefsky 1, Marisa Kollmeier 2, Sean McBride 2 et all Five-Year 
Outcomes of a Phase 1 Dose-Escalation Study Using Stereotactic Body 
Radiosurgery for Patients With Low-Risk and Intermediate-Risk Prostate Cancer 
– PMID: 30611838 PMCID: PMC7525798 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2018.12.045.

10. King CR, Lehmann J, Adler JR, Hai J. CyberKnife radiotherapy for localized 
prostate cancer: rationale and technical feasibility. Technol Cancer Res Treat. 
2003;2(1):25–30.

11. Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for clinically localized prostate 
cancer: The Georgetown University experience DOI:10.1186/1748-717X-8-58.



46 Брой 12/2022, Година XXII

medinfo.bg12
Д Е К Е М В Р И

2 0 2 2

Клинични 
проучвания 
MONALEESA-2 представлява ран-

домизирано, фаза III, двойно-сляпо, 

плацебо-контролирано проучване, 

което оценява ефикасността и без-

опасността от комбинацията ри-

боциклиб + ароматазен инхибитор 

(летрозол) срещу плацебо + летро-

зол като първа линия лечение при 

постменопаузални жени с хормо-

нално позитивен HER2 негативен 

авансирал рак на гърдата. Рандо-

мизацията е 1:1, с първична крайна 

точка – свободната от прогресия 

преживяемост (PFS). Резултатите 

от изпитването показват, че при 

средно проследяване от 26.4 месеца 

е налице удължаване на медианата 

на свободната от прогресия прежи-

вяемост (mPFS) в полза на комбина-

цията рибоциклиб + летрозол (mPFS 

25.3 месеца) срещу плацебо + летро-

зол (mPFS 16 месеца). Комбинирана-

та терапия дава отговор с редук-

ция на туморния обем още на 8-мата 

седмица от стартиране на лечение-

то. Резултатите от MONALEESA-2 

показват полза и по отношение на 

общата преживяемост за комбина-

цията рибоциклиб и летрозол като 

първа линия терапия.

MONALEESA-3 е рандомизирано, 

фаза III, двойно-сляпо, плацебо-кон-

тролирано проучване на рибоциклиб 

+ фулвестрант при постменопау-

зални жени с хормонално позитивен 

HER2 негативен метастатичен 

КМЖ, които са провели до една ли-

ния хормонална терапия за авансира-

ло заболяване или не са лекувани до 

момента в авансирал стадий. Рандо-

мизацията е 2:1, с първична крайна 

цел – свободна от прогресия прежи-

вяемост и вторични и крайни цели 

– обща преживяемост, безопасност 

и степен на клинична полза. При ран-

домизирни 484 постменопаузални 

жени в рамото с рибоциклиб + фул-

вестрант и 242 постменопаузални 

жени в контролното рамо с плацебо 

+ фулвестрант, комбинацията на ри-

боциклиб + фулвестрант осигурява 

средно 20.6 месеца свободна от про-

гресия преживяемост спрямо 12.8 

месеца в контролното рамо. При 

пациентките, получавали терапия с 

рибоциклиб + фулвестрант за първа 

линия, се постига най-дългата mPFS, 

д-р Диница 
Стоянова

КОЦ Стара Загора

Ракът на гърдата е едно от най-честите онкологични заболявания при жената както в света, така и в 
България. Особен интерес представляват пациентките с пре- и перименопаузален статус с хормонално 
позитивен (HR+), HER2 негативен метастатичен карцином на млечната жлеза (КМЖ), които чуват диагно-
зата. За тази деликатна група има значение не само осигуряването на значително дълга преживяемост 
без прогресия и обща преживяемост, но така също и запазване на качеството на живот. В последните го-
дини все по-голямо внимание се отделя на търсенето на нови молекули, с минимални странични ефекти 
при добър контрол на заболяването. Настоящите терапевтични стратегии при тази група пациентки са 
лечението да започне с т.нар. инхибитори на циклинзависимите кинази (CDK 4/6 инхибитори) и ендо-
кринна терапия. Рибоциклиб e един от трите медикамента от този клас и е показан за лечение на жени 
с хормон-рецептор позитивен, HER2 негативен локално авансирал или метастатичен рак на гърдата в 
комбинация с ароматазен инхибитор или фулвестрант.

РИБОЦИКЛИБ  
И ЕНДОКРИННА ТЕРАПИЯ
Нов подход в лечението на HR+/HER2- 
пременопаузални пациентки с метастатичен 
карцином на млечната жлеза
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постигната в HR+/HER2- метаста-

тичен рак на гърдата – 33.6 месеца. 

Отчетено е добро поддържане на 

качеството на живот, свързано със 

здравето, през целия период на лече-

ние. Комбинацията на рибоциклиб + 

фулвестрант осигурява най-дългата 

средна обща преживяемост в аван-

сирал рак на гърдата – 67.6 месеца, 

спрямо 51.8 месеца за контролното 

рамо, разлика осигуряваща още 16 

месеца живот. Тези данни доказват 

категорично ползата от комбина-

цията рибоциклиб + фулвестрант по 

отношение на удължаването на об-

щата преживяемост.

MONALEESA-7 е рандомизирано, 

двойно-сляпо, фаза III, плацебо-кон-

тролирано проучване при преме-

нопаузални жени с хормонално пози-

тивен HER2 негативен авансирал 

КМЖ, които не са получавали пре-

дишна терапия за авансирало заболя-

ване или имат до една линия химио-

терапия за авансирало заболяване. 

Включени са 672 пре- и перименопа-

узални жени, като рандомизацията е 

1:1. В едното рамо пациентките са 

получавали рибоциклиб + тамокси-

фен или нестероиден ароматазен 

инхибитор (НСАИ) и гозерелин, а в 

контролираното рамо плацебо + та-

моксифен/НСАИ и гозерелин. Първич-

ната крайна цел е преживяемостта 

без прогресия. В проучването е до-

казана средна PFS от 27.5 месеца в 

рамото с рибоциклиб + НСАИ и гозе-

релин и 13.8 месеца в контролното 

рамо. Комбинацията на Рибоциклиб + 

НСАИ и гозерелин показва най-дълга 

медиана на обща преживяемост – 

58.7 месеца, при пре- и перименопа-

узални жени с метастатичен РМЖ. 

Друго характерно за това проучване 

е удължаването на времето до пър-

ва химиотерапия както при паци-

ентките под 40 години, така и при 

тези над 40 години (Фиг. 1).

Доброто качество на живот, свър-

зано със здравето е запазено зна-

чително по-дълго при пациентките, 

лекувани с рибоциклиб в комбинация 

с НСАИ (Фиг. 2).

Обобщен анализ на трите MONA-

LEESA проучвания показва, че близо 

60% от включените пациентки (1124 

пациентки), са били с висцерални 

метастази. При лекуваните с рибо-

циклиб в комбинация с ендокринна 

терапия като първа линия, mPFS e 

удължена с 15 месеца, а средната 

обща преживяемост (OS)  – с 12 месе-

ца спрямо резултатите само с моно-

ендокринна терапия (Фиг. 3). 

Клиничен случай 
Касае се за пациентка на 36 год. с 

ECOG 0, диагностицирана с карци-

ном на млечна жлеза по повод небо-

лезнена бучка, със слаба тенденция 

за нарастване. Пациентката по-

сещава онкохирург, където биват 

проведени клинико-диагностични 

изследвания. От проведена мамогра-

фия се установява наличие на плът-

на асиметрична лезия в лява млечна 

жлеза (ЛМЖ) с тенденция за спикули-

зиране на контурите без ясна ноду-

ларна находка. Това налага допълни-

телно осъществяване на ехография, 

от която се откриват в ЛМЖ данни 

за нодуларна находка в горен меди-

ален квадрант. При пациентката е 

проведена оперативна интервен-

ф и г у р а  1 : 

Време до първа 
химиотерапия 
при пациентки 
под и над 
40-годишна 
възраст в 
проучването 
MONALEESA-7

ф и г у р а  2 : 

Време до 
влошаване 
≤10% в 
качеството 
на живот, 
свързаното 
със здравето 
при пациенти, 
лекувани с 
рибоциклиб 
и ендокринна 
терапия спрямо 
моноендокринна 
терапия



48 Брой 12/2022, Година XXII

medinfo.bg12
Д Е К Е М В Р И

2 0 2 2

ция – радикална мастектомия по 

Пейти с аксиларна лимфна дисекция. 

Постоперативно бива стадирана 

рТ2рN1pM0. От имунохистохимията 

туморът на пациентката е опре-

делен като хормонално позитивен 

HER2 негативен. Пациентката бива 

обсъдена от мултидисциплинарен 

екип на онкокомисия и е взето ре-

шение за започване на адювантна 

химиотерапия (ХТ) + LHRH агонист 

(предвид пременопаузалния ста-

тус), последвана от лъчетерапия 

(ЛТ) и хормонотерапия до 5 години. 

Завършва курсовете ХТ, ЛТ и хор-

монотерапия и продължава диспан-

серно наблюдение до ноември 2021 

г., когато след рестадиращ PЕТ-СТ 

при болната се отчита прогресия 

на заболяването – визуализират се 

увеличени и метаболитно активни 

медиастинални лимфни възли, еди-

нични нодуларни находки в трети и 

шести белодробни сегменти, как-

то и нодуларни уплътнения по хода 

на перитонеума. Пациентката бива 

насочена към клиника по гръдна хи-

рургия за биопсия от белодробните 

мета стази с цел ново имунохисто-

химично (ИХХ) верифициране. От 

биопсията става видно, че паци-

ентката запазва своя ИХХ статус, 

което дава възможност тя да бъде 

лекувана с ново поколение терапия 

от класа на CDK4/6 инхибиторите 

– рибоциклиб в комбинация с хор-

монотерапия. Пациентката бива 

представена отново на онкологична 

комисия, която излиза с решение да 

започне първа линия ендокринна те-

рапия – рибоциклиб 600 mg дневно (1-

21 ден и 1 седмица почивка) + фулвес-

трант + гозерелин. След първите 21 

дни от лечението при пациентката 

не се наблюдават нежелани лекар-

ствени реакции и тя продължава 

приема на медикамента в пълната 

доза. При следващите приеми се от-

чита неутропения от порядъка на 

1-ва степен, което не налага времен-

но преустановяване на лечението 

или редуциране на дозата. Първото 

рестадиране на пациентката е про-

ведено с PЕТ/СТ на четвърти месец 

след стартиране на лечението, от 

който има данни за пълен метабо-

литен отговор на проследяваните 

медиастинални лимфни възли, пълен 

метаболитен отговор по отноше-

ние на перитонеалните находки, и 

известно обратно развитие на но-

дуларните находки в бял дроб. Тези 

резултати потвърждават бързина-

та на действието на комбинацията 

рибоциклиб и фулвестрант, харак-

теризираща се с бърз отговор към 

терапията. Към момента пациент-

ката продължава лечението с ри-

боциклиб. Намира се в добър ECOG 

статус, работи, живее пълноценен 

начин на живот и се радва на семей-

ството си.

Заключение
Ракът на гърдата е заболяване, кое-

то в по-голямата част от случаите 

е хормонално позитивно, HER2 нега-

тивно заболяване. До преди няколко 

години златен стандарт за лечение 

на тези пациентки беше химиоте-

рапията, подкрепена в последствие 

от хормонална терапия. В последни-

те години в практиката се наложи-

ха разработени нови молекули, кои-

то блокират допълнителни сигнални 

пътища, с цел да забавят прогреси-

ята на тумора, но и да удължат пре-

живяемостта при тези пациентки, 

същевременно подобрявайки и ка-

чеството на живот.

Избирането на рибоциклиб за стар-

тирането на терапията осигурява 

именно този баланс между продъл-

жителност и качество на живот. 

Данните показват, че рибоциклиб в 

комбинация с ендокринен партньор 

осигурява средно 5 години обща 

преживяемост, като намалява зна-

чително риска от смърт при млади 

пациентки. n
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хипометилиращи 
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инхибитор, 
остра миелоидна 

левкемия, 
комбинирани 

режими 

Въведение
Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) 

е бързо прогресираща малигнена не-

оплазия с изразена хетерогенност, 

дължаща се на натрупване на незре-

ли миелоидни прекурсорни клетки 

(миелобласти) в костния мозък и пе-

риферната кръв. Най-често засяга 

възрастните хора – средна възраст 

около 67 години при поставяне на 

диагнозата[1,2]. При по-младите паци-

енти (без коморбидност и с добър 

перформанс статус) прилагането 

на индукционна терапия, включваща 

Doxorubicine/Idarubicin и Сytarabine 

(„7+3“), с последваща високодозова 

консолидационна терапия и/или ало-

генна трансплантация на стволови 

клетки (АлоСКТ) води до 60% излеку-

ване[3]. При новодиагностицираните 

пациенти над 65-годишна възраст, 

както и тези с изразена коморбид-

ност, прилагането на интензивна 

химиотерапия често пъти е невъз-

можно. Това намалява процента на 

дългосрочно излекуваните – варира 

от 5 до 20% в зависимост от риско-

вия профил на пациента[4].

Класификация 
на острата 
миелоидна 
левкемия
През 2022 г. с публикуването на пе-

тото издание на класификацията 

на СЗО, частта хематолимфоидни 

неоплазми бе редактирана, вкл. кла-

сификацията на ОМЛ. Премахнато 

е използването на термина AML 

NOS, в който се включваха типове-

те ОМЛ, базирани на диференциа-

цията. Втората ключова промяна 

е отпадане на долната граница от 

20% миело бласти за типовете ОМЛ 

с дефинирани генетични аномалии (с 

изключение на ОМЛ с фузионен ген 

BCR:ABL1, както и ОМЛ със CEBPA 

мутация). Третата важна промяна 

се характеризира с въвеждане на 

подтипа ОМЛ с други дефинирани 

генетични промени, включваща нови 

и/или не толкова чести форми на 

ОМЛ. В бъдещи издания на класифи-

кацията последните биха могли да 

се включат в групата ОМЛ с дефини-

рани генетични аномалии (Табл. 1)[5]. 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХИПОМЕТИЛИРАЩИ АГЕНТИ КАТО 
МОНОТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ 
с остра миелоидна левкемия, неподходящи за интензивна 
химиотерапия, е съвременна терапевтична възможност. 
Независимо от това прогнозата при тази пациентска група 
все още остава сериозна. Одобрението на нови комбинирани 
режими, включващи Bcl-2 инхибитори, разширява терапевтичния 
спектър при пациентите с новодиагностицирана остра миелоидна 
левкемия. Настоящият обзор има за цел да обобщи данните от 
приложението на хипометилиращи и Bcl-2 инхибитор базирани 
режими при остра миелоидна левкемия.
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Bcl-2 инхибиране и 
остра миелоидна 
левкемия
Устойчивостта към клетъчна 

смърт, както и нерегулираната 

апоптоза са отличителни белези 

на неопластични заболявания, вкл. 

ОМЛ[6]. Митохондриите са основни-

те органели, свързани с апоптозата 

– последната може да се активира 

както по външен път (стимули върху 

клетъчната повърхност), така и от 

самата клетка чрез т.нар. вътре-

шен път. Един от главните регула-

тори на вътрешния път е протеин, 

познат като В-клетъчен лимфом 2 

(BCL-2). След активиране на апопто-

зата проапоптоичните протеини 

олигомеризират и създават пори 

във външната митохондриална мем-

брана – процесът е известен като 

пермеабилизация. Феноменът про-

вокира освобождаване на цитохром 

С и активиране на каспази с краен 

ефект протеолитична клетъчна 

смърт. BCL-2 противодейства на 

тази каскада чрез секвестиране 

на проапоптотични протеини и 

предотвратяване на клетъчната 

смърт[7,8]. През 2018 г. Venetoclax по-

лучава одобрение от FDA за лечение 

на пациенти с ОМЛ. Venetoclax е се-

лективен перорален BCL-2 инхиби-

тор, който след свързване с BCL-2 

взаимодейства с проапоптоичните 

протеини, провокира освобождава-

не на цитохром С от митохондрии-

те и активира каспазната каскада с 

последваща апоптоза[9-11]. 

Хипометилиращи 
агенти и ОМЛ 
ДНК метилирането се катализира 

от DNMT (ДНК метилтрансферази). 

Рекурентни мутации в DNMT3A се 

откриват в 6 до 36% от възраст-

ните пациентите с ОМЛ. Хипоме-

тилиращите агенти, инхибиращи 

DNMT, са добра опция за лечение на 

възрастни пациенти, които не то-

лерират интензивна химиотерапия. 

Както е известно, двата хипомети-

лиращи агенти, одобрени за лечение 

на възрастните пациенти с ОМЛ, са 

Azacitidine и Decitabine. In Vivo изслед-

ванията доказват че Azacitidine про-

мотира диференциацията на левке-

мични клетки при миша линия с ОМЛ 

и tet2-мутация. Освен тези демети-

лиращи ефекти, Azacitidine индуцира 

ДНК увреждане и чрез включването 

си в РНК нарушава протеиновия 

синтез, феномен, който води до 

стимулиране на апоптозата. Ефек-

тивността на хипометилиращите 

агенти е оценена в доста клинични 

изпитвания при пациенти с ОМЛ, 

при които Azacitidine и Decitabine са 

прилагани като монотерапия или 

в комбинация с други лекарствени 

продукти[12-14].

Клинични 
изпитвания (KИ) 

Bcl-2 инхибитор в комбинация с 

хипометилиращ агент, фаза 1 КИ 

(NCT02203773; M14-358)

Ефективността на Venetoclax в 

комбинация с хипометилиращ аг-

ент е оценявана в нерандомизира-

но, отворено фаза 1b КИ, M14-358 

(NCT02203773). В проучването са 

включени общо 145 пациенти, от кои-

то 60 пациенти в рамото Venetoclax 

400 mg дневно (29 с Azacitidine, 31 с 

т а б л и ц а  1

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОМЛ СЪГЛАСНО 5-ТОТО ИЗДАНИЕ НА 
СЗО КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХЕМАТОЛИМФОИДНИ ТУМОРИ:  

МИЕЛОИДНИ И ХИСТИОЦИТНИ/ДЕНДРИТНИ НЕОПЛАЗИИ[4]

Остра миелоидна левкемия с 
дефинирани генетични аномалии

Остра миелоидна левкемия, 
дефинирана чрез диференциация

ОМЛ с PML::RARA фузия ОМЛ с минимална диференциация

ОМЛ с RUNX1::RUNX1T1 фузия ОМЛ без матурация 

ОМЛ с CBFB::MYH11 фузия ОМЛ с матурация

ОМЛ с DEK::NUP214 фузия Остра базофилна левкемия

ОМЛ с RBM15::MRTFA фузия Остра миеломоноцитна левкемия

ОМЛ с BCR::ABL1 фузия Остра моноцитна левкемия

ОМЛ с KMT2A пренареждане Остра еритроидна левкемия

ОМЛ с MECOM пренареждане Остра мегакариобластна левкемия

ОМЛ с NUP98 пренареждане

ОМЛ с NPM1 мутация 

ОМЛЛ с CEBPA мутация

ОМЛ, миелодисплазия-свързана 

ОМЛ с други дефинирани генетични 
промени 
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Decitabine), 74 в рамото Venetoclax 

800 mg (37 с Azacitidine и 37 с 

Decitabine) и 11 в рамото Venetoclax 

1200 mg (6 Azacitidine, 5 Decitabine). 

Средната възраст е била 74 години 

(диапазон 65-86 години), като по-го-

лямата част от пациентите (62%) 

са имали ECOG пероформанс статус 

1. С вторична ОМЛ са били 25% от 

пациентите, 51% от пациентите са 

имали цитогенетичен анализ с ин-

термедиерен риск, а 49% са били с 

лош цитоегенетичен риск. Най-чес-

тите НЛР са били хематологични-

те и гастроинтестиналните, като 

стомашно-чревните нежелани ле-

карствени реакции са предимно сте-

пен 1 или 2 и нито един пациент не е 

спрял лечението с Venetoclax поради 

тези нежелани реакции. Най-често 

регистрираните хематологични 

НЛР степен 3 или 4 са били фебрил-

на неутропения (43%), левкопения 

(31%), тромбоцитопения (24%), ане-

мия (25%), и неутропения (17%). Сте-

пента на CR е била 30%, а CRi – 37%. 

Честотата на общия отговор (CR + 

CRi + частичен отговор – PR) е бил 

68%, а композитният отговор (CR + 

CRi + PR + морфологично състояние 

без левкемия (MLFS) е бил 83%. Сред-

ното време до постигане на първия 

отговор е било 1.2 месеца (диапа-

зон 0.8-13.5 месеца), а медианата на 

времето до постигане на най-добър 

отговор е била 2.1 месеца (диапазон 

0.9-13.5 месеца). Не е наблюдавана 

разлика в продължителността на 

отговора между двете рамена (400 

mg и 800 mg) на venetoclax[15]. 

Bcl-2 инхибитор в комбинация с 

хипометилиращ агент, Фаза II КИ 

с Venetoclax (NCT03404193)

Едноцентрово КИ фаза II проучване, 

проведено в университета на Тек-

сас MD Anderson Cancer Center (САЩ). 

В него са включени 168 пациенти с 

новодиагностицирана (42%), релапс/

рефрактерна (33%) или вторична 

ОМЛ. Средната възраст е била 71 

години (диапазон 65-76) и ECOG пер-

форманс статус 3 или по-нисък. От 

клиничното проучване са били изклю-

чени пациентите с благоприятен 

цитогенетичен риск, core-binding 

ОМЛ, както и вече лекувани пациен-

ти с BCL2-инхибитор. Пациентите 

са получавали индукционно лечение 

с Decitabine 20 mg/m2, приложен ин-

травенозно в продължение на 10 дни 

и перорален Venetoclax 400 mg днев-

но, последван от 5-дневно приложе-

ние на Decitabine с ежедневен прием 

на Venetoclax в консолидационната 

фаза. Честотата на общия отговор 

сред всички пациенти е 74%, в под-

групата пациенти с новодиагности-

цирана ОМЛ – 89%, при пациентите с 

нелекувана вторична ОМЛ – 80%, при 

тези с лекувана вторична ОМЛ – 61% 

и при пациентите с релапс/рефрак-

торна ОМЛ – 62%. Най-честите НЛР 

са инфекции, свързани с неутропе-

ния – степен 3 или 4 (50%), и фебрил-

на неутропения (29%)[16].

Bcl-2 инхибитор в комбинация  

с хипометилиращ агент,  

Фаза III КИ (VIALE-A)

В КИ VIALE-A са били включени 431 

пациенти с новодиагностицирана 

ОМЛ. Пациентите са били разпреде-

лени в две групи, първата група от 

286 пациенти е получавала Azacitidine 

75 mg/m2 от ден 1 до ден 7 на всеки 

28 дни и Venetoclax (400 mg), втора-

та група от 145 пациенти е получа-

вала Azacitidine 75 mg/m2 от ден 1 до 

ден 7 на всеки 28 дни и плацебо перо-

рално, веднъж дневно, отново през 

28-дневни цикли. 

При средно проследяване от 20.5 ме-

сеца средната обща преживяемост 

е 14.7 месеца в групата на Azacitidine 

с Venetoclax и 9.6 месеца в контрол-

ОНКОФЕРТИЛИТЕТ 

През 2022 г. се смята, че повече от 8200 
австралийци под 40 години са били ди-

агностицирани с онкологично заболява-
не. Това е повече от два пъти в сравнение с 
80-те години. Добрата новина е, че повече 
мъже, жени и деца от всякога оцеляват. Това 
се дължи на по-ранната диагностика и по-ус-
пешните лечения. Някои оценки показват 
обаче, че само половината от онкоболните 
имат документирана дискусия по отношение 
запазване на фертилността. Както ракът, така 
и лечението му могат да намалят плодо-
витостта и за двата пола. Химиотерапията, 
радиацията и хирургията трайно редуцират 
броя на яйцеклетките и сперматозоидите. 
Онкофертилността е сравнително наскоро 
установена медицинска подспециалност, 
която предоставя възможности за запаз-
ване на плодовитостта. Обръщането към 
качеството на живот от биологична, психо-
логическа и социална гледна точка признава 
потенциалния дистрес, който намалената 
плодовитост може да причини на оцелелите. 
Ето и три новости, които научихме за онко-
фертилитета: 

 • Нивата на забременяване след замразява-
не на яйцеклетки са подобни на тези след 
замразяване на ембриони, с нива на живо-
раждаемост съответно 46 и 54%. 

 • Замразяването на овариална тъкан и при-
саждането при жени вече не се счита за 
"експериментално", но се препоръчва спе-
циално наблюдение за момичетата под 13 
години. Това е така, защото клиничният 
опит на пациенти, които са били на възраст 
под 20 год. остава ограничен. 

 • Замразяването на тестикуларна тъкан при 
момчета преди пубертета понастоящем се 
счита за "експериментално", тъй като няма 
зрели сперматозоиди. 

НОВИНИ
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ната група. Честотата на пълна 

ремисия е била по-висока в групата 

пациенти, лекувани с Azacitidine и 

Venetoclax, отколкото при контрол-

ната група (36.7% спрямо 17.9%; 

P<0.001), както и композитната пъл-

на ремисия (пълна ремисия или пъл-

на ремисия с непълно хематологич-

но възстановяване) (66.4% спрямо 

28.3%; P<0.001). 

Основните нежелани лекарствени 

реакции са били гадене (при 44% от 

пациентите в групата на Azacitidine 

с Venetoclax, 35% от тези в контрол-

ната група) и степен 3 или 4 тромбо-

цитопения (съответно при 45 и 38%), 

неутропения (при 42 и 28%) и фебрил-

на неутропения (при 42 и 19%)[17].

Bcl-2 инхибитор и нискодозиран 

Cytarabine, Фаза III КИ (VIALE-С)

В КИ VIALE-С са включени 211 паци-

енти с новодиагностицирана ОМЛ. 

Пациентите са били разпределени 

в две групи: първата група (143 па-

циенти) е получавала нискодозиран 

Cytarabine от ден 1 до ден 10 на 

всеки 28 дни и Venetoclax (400 mg), 

втората група (68 пациенти) е по-

лучавала нискодозиран Cytarabine 

от ден 1 до ден 10 на всеки 28 дни 

и плацебо перорално, веднъж дневно, 

отново през 28-дневни цикли. Една 

трета от пациентите са имали ци-

тогенетичен анализ с лош риск. Пла-

нираният първичен анализ показал 

25% намаление на риска от смърт 

за пациентите, лекувани с нискодо-

зиран Cytarabine и Venetoclax спрямо 

пациентите, лекувани само с ниско-

дозиран Cytarabine. Средната обща 

преживяемост е била съответно 

7.2 срещу 4.1 месеца. Най-честите 

регистрирани НЛР са фебрилна неу-

тропения, неутропения и тромбоци-

топения[18]. 

Заключение
Въпреки значителния напредък 

в разбирането на биологията на 

ОМЛ, както и новите класифика-

ционни схеми, базирани на молеку-

лярни отклонения и стратифици-

ране на риска, все още остават 

много нерешени въпроси, свързани 

с терапевтичното поведение при 

различните групи пациенти с ОМЛ. 

Използването на Bcl-2 инхибитор в 

комбинация с хипометилиращ агент 

доведе до подобрение на терапев-

тичните резултати при възраст-

ните пациенти с ОМЛ, неподходящи 

за интензивна химиотерапия. Кли-

ничните данни за ефективност на 

комбинацията от хипометилиращ 

агент и BCL-2 инхибитор открива 

възможности за разработване на 

нови таргетни молекули, както и за 

създаване на нови ефективни тера-

певтични комбинации. n
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О
страта миелоидна левкемия 

(ОМЛ) е злокачествено хема-

тологично заболяване, харак-

теризиращо се с неконтролирана 

пролиферация на абнормни миелоид-

ни прекурсори (бласти) в костния 

мозък (КМ) и/или на екстрамедулар-

ни локализации. Петгодишната обща 

преживяемост (Overall Survival, OS) 

на болните с ОМЛ остава незадово-

лително ниска – ~30%[1]. Алогенната 

трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки (ало-ТХСК) е слож-

на процедура, която може да доведе 

до излекуване при голяма част от 

пациентите с ОМЛ. За съжаление, 

комплексният характер на ало-ТХСК 

е свързан и с много специфични, чис-

то трансплантационни усложнения, 

които да доведат до смъртност, 

макар и при липса на рецидив на лев-

кемията. Тази Non-Relapse Mortality 

(NRM) трябва да бъде сведена до ми-

нимум и фино балансирана с възмож-

ностите на ало-ТХСК да редуцира 

честотата на релапс на ОМЛ, за да 

се стигне до оптимален изход за па-

циента. Как да постигнем този ба-

ланс? Първо, трябва да си изясним, 

кои са групите променливи, от кои-

то зависят NRM и честотата на 

рецидив. Второ, около така изведе-

ните характеристики, трябва да 

построим терапевтичния план, за 

да дадем максимален шанс за прежи-

вяване на болния. 

Кои са факторите, 
от които зависи 
NRM? 

АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ 
КЛЕТКИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С  
ОСТРА МИЕЛОИДНА 
ЛЕВКЕМИЯ 
Балансът е ключът към успеха

д-р Красен Венков, 
д-р Камелия 

Милчева,  
д-р Емил Алексов
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АЛОГЕННАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ (ало-ТХСК) е комплексна 
процедура, която може да доведе до излекуване на пациенти с остра миелоидна левкемия (ОМЛ). 
Редуцирането на честотата на рецидив на ОМЛ е основното предимство на ало-ТХСК. То се основава 
на възможностите за приложение на специфични кондициониращи режими и на донорската имунна 
система, която да атакува резидуални левкемични клетки и да превентира релапс. Именно в тези 
две предимства се крият и основните рискове, свързани с ало-ТХСК, които определят и т.нар. Non-
Relapse Mortality (NRM) – токсичността от подготвителния режим и имунните компликации след ало-
ТХСК. За да се достигне до оптимален изход за пациента, е необходимо да се опитаме да предвидим 
всички възможни усложнения, които произтичат от трансплантацията, както и да оптимизираме 
възможностите на кондициониращия режим и на имунната система да превентират рецидив на ОМЛ. 
Именно в поддържането на този фин баланс, се крие сложността на процедурата по ало-ТХСК, но това е 
и абсолютно необходимо, за да дадем максимален шанс за дълъг и качествен живот на нашите пациенти.
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Възрастта е един класически при-

мер. Ало-ТХСК е смятана за неподхо-

дяща процедура при пациенти над 65 

години именно поради високата чес-

тота на NRM. В последно време оба-

че все по-малко значение се отдава 

на календарната възраст като са-

мостоятелен фактор да се проведе 

или не ало-ТХСК. В някои центрове, 

дори при пациенти над 70-годишна 

възраст, се прилага тази процедура. 

Възрастта обаче все още ни е един 

от главните критерии, по които 

избираме дали даден пациент е под-

ходящ за високоинтензивен (миело-

аблативен) кондициониращ режим 

(МАК) или за кондициониране с ре-

дуциран интензитет (РИК), като за 

МАК обикновено са подходящи паци-

енти под 55 год., а за РИК тези над 

тази възрастова граница. 

Друг изключително важен фактор, 

който пряко определя NRM е комор-

бидният индекс, т.е. наличието на 

придружаващи заболявания/състоя-

ния при пациента. Има различни ска-

ли за изчисляването му, но най-често 

използваната може би в световен 

мащаб и тази, на която разчита-

ме в нашия център, е Hematopoietic 

Cell Transplantation Comorbidity Index 

(HCT-CI) нa Sorror и сътрудници от 

Fred Hutch Cancer Center[2]. При ана-

лиз на над 1000 ало-ТХСК, различните 

органни дисфункции са групирани 

според това в каква степен повиша-

ват риска от смърт (Hazard Ratio) 

и съгласно това им се присъждат 

една, две или три точки. При сбор 

от всички съпътстващи състояния 

при конкретния пациент се получа-

ва и финалният HCT-CI, като пациен-

тите се групират в нисък (0 т.), ин-

термедиерен (1-2 т.) и висок риск (3 

и повече точки), като съответните 

им проценти на NRM са 14, 21 и 41%. 

С други думи пациент с 3 т. от HCT-

CI, има около 40% вероятност да за-

гине само от усложнения, свързани с 

ало-ТХСК, без да се отчита вероят-

ността от рецидив и смъртност-

та, свързана с това, която може и 

да надвиши 40%. HCT-CI повлиява и 

избора на кондициониране, така на-

пример, дори възрастта да позво-

лява, при HCT-CI над 1 точка много 

рядко се спираме на МАК като под-

готвителен режим. 

Типът донор в днешни дни оказва все 

по-малко влияние върху NRM, но като 

цяло напълно съвместимия сиблинг 

донор (Matched Sibling Donor, MSD) 

е винаги първи избор. За съжаление, 

само около 20-30% от пациентите 

имат такъв[3]. При неродствените 

донори NRM нараства с по 10% за 

всяка несъвместимост, било тя алел-

на или антигенна, по отношение на 

локусите Human Leukocyte Antigen 

(HLA) – A, B, C, DRB1, съответно и об-

щата преживяемост на пациентите 

с „по-несъвместими“ донори, прогре-

сивно намалява[4]. Наполовина съвмес-

тимите (хаплоидентични) родстве-

ни донори избираме обикновено при 

липса на предходните два типа. В 

последните години изходът за паци-

ентите след хаплоидентична транс-

плантация се подобрява и се доближа-

ва до този след трансплантация от 

напълно съвместимо неродствен до-

нор (Matched Unrelated Donor, MUD)[3]. 

Цитомегаловирусният (Cyto Мegalo-

Vi rus, CMV) серостатус на донора и 

реципиента са от важно значение за 

NRM. В сравнение с двойно негатив-

ните (донор и реципиент CMV нега-

тивни) пациенти, останалите ком-

бинации, включващи поне единия да 

е положителен, са свързани с по-ви-

сока NRM[5,6]. Най-рискова е групата, 

при която донорът е негативен, а 

реципиентът позитивен. Липсата 

на ефекторно паметови CD3+ CD8+ 

и CD3+ CD4+ Т-клетки при донора, 

води до много по-бавното изграж-

дане на адекватен имунен отговор 

срещу CMV и съответно води до по-

вишен риск от CMV реактивация и 

заболяване[5,6].

Oсвен гореизброените фактори, има 

и други влияещи на NRM, като на-

пример кръвногруповата съвмести-

мост, възрастта на донора, използ-

ването на МАК, но подробното им 

обсъждане ще оставим за друг път.

Основното предимство на ало-ТХСК 

е редуцирането на честотата на 

рецидив при пациенти с ОМЛ. Как 

се постига това? Имаме два основ-

ни фактора, които помагат за осъ-

ществяването на тази цел. 

Първият е интензитетът на конди-

циониращия режим. Установено е, че 

честотата на рецидив е по-ниска и 

ОS е по-висока след МАК, отколкото 

след РИК при пациенти с ОМЛ в ре-

мисия или миелодиспластичен синд-

ром (МДС)[7]. В това фаза 3 клинично 

проучване, пациенти с ОМЛ или МДС, 

с под 5% бласти в костния мозък и 

HCT-CI≤4 са рандомизирани да полу-

чат МАК или РИК. Oт групата паци-

енти с ОМЛ, OS на 18-тия месец от 

проследяването е статистически 

значимо по-добра (76.4 срещу 63.4%) 

при МАК и съответно РИК кондицио-

нирания. Петгодишното проследя-

ване на пациентите потвърждава 

горепосочените изводи[8]. Не всички 

проучвания подкрепят тези данни, 

най-вече заради високата NRM при 

пациентите с МАК. Когато обаче 

говорим за болни с ОМЛ в цитологич-

на ремисия, които са позитивни за 

измерима резидуална болест (MRD) 

чрез флоуцитометрично и/или мо-

лекулярно биологично изследване, 

тогава предимството на МАК пред 

РИК е безспорно и е включено в акту-

алните препоръки на ELN (European 

Leukemia Net)[9]. Рискът от рецидив в 
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тези случаи е прекалено голям и въ-

преки по-високата NRM, МАК е по-до-

брият избор и подобрява общата 

преживяемост на пациентите. Ми-

елоаблативното кондициниониране 

обикновено включва химиотерапев-

тичен агент и/или лъчетерапия в 

дози, които освен делящи се клетки, 

имат способността да убиват и не-

делящи се, дори „спящи“ клетки, вклю-

чително и стволови клетки. Именно 

тук предполагаме, че се крие силата 

на МАК, защото в повечето случаи, 

релапсът на ОМЛ се движи именно 

от левкемичните стволови клетки 

(ЛСК), които не се делят при нор-

мални условия и са резистентни на 

конвенционална химиотерапия. Аген-

тите, използвани при МАК, успяват 

да преодолеят тези особености на 

ЛСК и да доведат в крайна сметка 

до излекуване на заболяването. За 

съжаление, такъв тип лечение не 

може да бъде използвано без инфузия 

на хемопоетични стволови клет-

ки (ХСК), защото нормалните ХСК 

също биват погубени и съответно 

пациентите биха загивали от кост-

номозъчна недостатъчност. 

Вторият фактор, който има фунда-

ментално значение за дълготрайна-

та преживяемост на пациентите 

след ало-ТХСК e т.нар. ефект на 

присадката срещу левкемията (Graft 

Versus Leukemia, GvL). Възможност-

та на имунната система да раз-

познава свое от чуждо е основният 

принцип, по който възниква този фе-

номен. Той се осъществява най-вече 

от донорските класически аlpha-beta 

Т-клетки (CD4+ и CD8+), но в него ва-

жно участие заемат и gamma-delta 

T-клетките, NK-клетките и други, 

които притежават възможностите 

да разпознават левкемичните клет-

ки и да ги атакуват. Донорската 

имунна система заменя тази на ре-

ципиента и се разчита на GvL ефек-

та да предотврати настъпването 

на рецидив. Тук е и мястото да се 

запитаме, ако са по-големи генетич-

ните (HLA) различия между донор и 

реципиент, няма ли GvL ефектът да 

е по-изразен? За момента няма убе-

дителни данни в подкрепа на това 

твърдение, от една страна, заради 

по-голямата NRM, свързана с увели-

чаването на несъвместимостта, 

което води до негативни резулта-

ти по отношение на OS, а от дру-

га, и поради механизмите на GvL 

ефекта и възникването на рецидив 

на ОМЛ след ало-ТХСК. Различията 

не само в HLA системата, а и в про-

теини от групата на т.нар. Minor 

Histocompatibility Antigens (miHA) 

имат важна роля за GvL ефекта[3]. 

Именно на тях разчитаме, за да се 

редуцира рискът от възникване на 

рецидив в съчетание с редукция на 

честотата на реакция на присадка-

та срещу приемателя (Graft Versus 

Host Disease, GvHD). Поради значи-

телно по-малкия брой „мишени“ върху 

левкемичните клетки, в сравнение с 

целия организъм на реципиента, кой-

то може да бъде обект на атака при 

GvHD, много по-малка и специфична 

част от имунната система на до-

нора е заета с GvL ефекта, опосред-

стван от miHA при HLA-съвместими 

трансплантации. Затова и те са 

донори на първи избор, при тях има 

оптимален баланс – благодарение на 

miHA има GvL ефект, а HLA съвмес-

тимостта подпомага нормалните 

органи и тъкани на реципиента да 

не бъдат обект на яростна атака 

от донорската имунна система (ре-

дуциран е рискът от GvHD). При HLA 

несъвместимост, печелейки малко 

повече антигени (мишени) върху 

левкемичните клетки, увеличаваме 

в пъти риска oт GvHD и съответ-

но NRM. При най-несъвместимите 

(от генетична гледна точка) транс-

плантации – хаплоидентичните, има 

поне три различни между донор и 

реципиент HLA локуси и дори с агре-

сивна GvHD профилактика честота-

та на това усложнение е по-висока, а 

рискът от рецидив не е значимо ре-

дуциран. Това се случва в резултат 

на понижена или липсваща експресия 

на HLA молекули oт левкемичните 

клетки, като по този начин те ос-

тават скрити за донорската имун-

на система и се стига до релапс[10]. 

В някои случаи могат да се селекти-

рат лимфоцити от донора, които в 

определен момент след трансплан-

тацията, да се инфузират на реци-

пиента, т.нар. донорни лимфоцитни 

инфузии (Donor Lymphocyte Infusions, 

DLI). Teзи DLI могат да бъдат използ-

вани като профилактика на релапс 

при молекулярен/MRD рецидив или 

при хематологичен такъв. Колкото 

по-малък е левкемичният товар, 

толкова по-ефективни са DLI. Зато-

ва и мястото им е най-вече като 

профилактика на рецидив и при мо-

лекулярен/MRD релапс. Проучване 

от името на EBMT показва, че при 

високорискова ОМЛ, дефинирано 

като неблагоприятна цитогене-

тика и/или ало-ТХСК не след първа 

пълна ремисия (Complete Remission 

1, CR1) пациентите, получили профи-

лактичен DLI, са със значимо по-до-

бра OS, в сравнение с тези, при кои-

то тази процедура не е проведена, 

петгодишна OS 69.8 срещу 40.2%[11]. В 

заключение можем да кажем, че до-

норската имунна система може да 

бъде мощно оръжие срещу левкеми-

ята, но е необходимо да се научим 

как да я използваме по най-добрия 

и най-безопасния начин, за да подо-

брим изхода за нашите пациенти.

Надявам се, че успяхме да ви убе-

дим, че най-голямото преимущест-

во на ало-ТХСК (в сравнение с кон-

венционалната химиотерапия) при 
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пациенти с ОМЛ, е намаляването 

на честотата на рецидив на забо-

ляването. Прието е, че за да бъде 

избрана като опция, провеждането 

на трансплантация при пациенти с 

ОМЛ в CR1, трябва да има поне 10% 

по-добра преживяемост без забо-

ляване (Disease Free Survival – DFS) 

от ало-ТХСК в сравнение с други 

подходи за лечението на пациенти 

с ОМЛ[12]. Това произлиза от факта, 

че дори при най-подходящите болни, 

NRM от ало-ТХСК e винаги по-висока 

спрямо NRM след конвенционална 

терапия. Съответно, за да има по-

добрение в OS, DFS трябва да е ми-

нимум 10% по-висок, за да се купира 

негативният ефект от ало-ТХСК 

върху NRM. Следвайки тези мисли, 

виждаме, че при даден пациент с 

ОМЛ, когато преценяваме да бъде 

или не трансплантиран, е хубаво да 

взимаме под внимание тези промен-

ливи. Дотук не сме споменали основ-

ните фактори, от които зависи въп-

росният риск от рецидив. Това са 

характеристиките на заболяване-

то при диагностицирането му спо-

ред стратификацията на European 

Leukemia Net (ELN) 2017, които разде-

лят ОМЛ на нисък, интермедиерен и 

висок риск[13]. Друг изключително ва-

жен фактор е нивото на MRD в хода 

на лечението. Дори при цитологична 

CR наличието на позитивно MRD е 

свързано с многократно увеличен 

риск от рецидив. Например, пациен-

ти с междинен риск по ELN, които 

са в CR1, с негативно MRD, шансът 

да рецидивират без ало-ТХСК е около 

25%, но ако са MRD позитивни, 80% 

от тях ще рецидивират до 2 годи-

ни[14]. Пациентите с високорискова 

ОМЛ, имат по-малко ползи от опре-

деляне на MRD като фактор за или 

против ало-ТХСК, защото по през-

умпция релапс при тях настъпва в 

над 70% от случаите независимо 

от MRD. При нискорискова ОМЛ не-

гативната MRD е свързана с висока 

преживяемост, докато при MRD по-

ложителни пациенти рецидивират 

между 50-70% от болните[14].

Сега идва моментът и на претегля-

нето на ползите и рисковете от 

ало-ТХСК при лечението на пациен-

та с ОМЛ. При пациент с високо-

рискова ОМЛ, при който очакваме 

изключително висока честота на ре-

лапс без ало-ТХСК (>70%), сме склон-

ни да преминем към процедурата, 

дори и рискът от NRM да е висок, 

т.е. дори HCT-CI да е 3 т.[14], донорът 

да е хаплоидентичен и да са налични 

други неблагоприятни фактори, уве-

личаващи NRM, обикновено провеж-

даме трансплантацията. Естест-

вено, необходимо е да съобразим 

интензитета на кондициониращия 

режим, GvHD профилактиката и ре-

дица други неща, за да можем да да-

дем максимален шанс на пациента 

за дълъг живот с добро качество 

след ало-ТХСК. При болен с междинен 

риск на ОМЛ, ако МRD e положител-

на, процедираме като при високо-

рисковите болни[14]. Не така стои 

въпросът с пациентите, които са 

негативни за MRD. При тях е необ-

ходим много нисък HCT-CI, обикнове-

но до максимум 1 и по възможност 

донорът да е MSD или MUD, за да е 

оправдан рискът от ало-ТХСК[3,14]. 

Нискорисковите пациенти рутинно 

не подлежат на трансплантация, 

ако са MRD негативни, при наличие 

на позитивна MRD, нисък HCT-CI (до 

1 т.) и оптимален донор, обикновено 

преминаваме към ало-ТХСК[3,14]. 

При избирането на донор обикнове-

но на първо място се водим от HLA 

съвместимостта. Затова и като 

първи избор винаги са MSD, след 

това идват и MUD. При наличие на 

хаплоидентичен донор и ненапълно 

съвместим неродствен (ММUD), 

сме изправени пред дилема и избо-

рът ни зависи от много променливи, 

които трябва да бъдат съобразени 

при всеки конкретен пациент. При 

наличие на повече от един донор от 

съответния тип, в повечето случаи 

избираме по-младия, по възможност 

да е мъж, и да бъде кръвногрупово и 

CMV съвместим с реципиента.

След като вече сме подбрали вни-

мателно пациента и донора, идва 

моментът за избор на кондициони-

ращия режим. Обикновено при паци-

енти които са под 55 год., с нисък 

HCT-CI, при които сме избрали да се 

проведе ало-ТХСК, прилагаме МАК. 

При останалите болни се спираме 

на РИК. GvHD профилактиката за-

виси от режима, типа донор, специ-

фични особености/коморбидности 

при пациента. В хода на лечението 

може да се наложи промяна на GvHD 

профилактичния режим, например 

при нежелани лекарствени реакции 

от конкретен медикамент. 

Видно е, че възможностите за из-

лекуване на ОМЛ, които предлага 

ало-ТХСК, си имат своята цена в 

усложненията, които съпътстват 

тази процедура. Балансирайки про-

менливите, имаме шанс да подо-

брим изхода за нашите пациенти. 

В обобщение можем да кажем, че 

винаги се опитваме да съобразим 

всички тези фактори и да индиви-

дуализираме подхода при всеки от-

делен случай, следвайки международ-

ните препоръки. Стараем се като 

лекари да направим максималното 

според нашите възможности, за да 

бъде крайният резултат за болния 

оптимален. Остава и съдбата да 

бъде с пациентите и да им помогне 

да имат дълъг и качествен живот. n

книгопис:
Книгописът е на разположение в редакцията.
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Въпрос:

АНАМНЕЗА

25-годишна жена с оплакване от задух, кашлица и 
болка в гръдната област. Гръдната болка е имала остро 
начало, продължителност от 6 часа преди да постъпи в 
спешно отделение, локализирана в дясна гръдна област. 
Пациентката съобщава за влошаване на болката при 
дишане. През последните 6 часа се е появила и суха 
кашлица. С часовете болката намаляла, като останало 
само неприятно усещане при дълбоко дишане.  
Диспнеята също изчезнала с изява само при натоварване 
от изкачване на един-два етажа. Пациентката пуши 
по 15 цигари на ден, консумира алкохол и употребява 
марихуана ежедневно. Не приема медикаменти.  
Преди 4 години е имала сходни симптоми, но не се е 
консултирала с лекар. 

ОЧЕН ПРЕГЛЕД

Пациентката не изглежда притеснена или цианотична. 
СЧ: 88/мин, артериално налягане: 128/78 mmHg, ДЧ: 20/
мин. Без сърдечни шумове. Редуциран гласов фремитус и 
амфорично дишане в дясна част на гръдния кош.  
Без добавени шумове. 

Гръдна болка  
и задух

От снетатата анамнеза и физикалния преглед,  
коя е според Вас най-вероятната дианоза?

Kлиничен 
случай

А. Пневмоторакс

Б. Пневмония

В. Плеврит

Г. БТЕ

Д. Паник атаки
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Обсъждане Верен отговор: А. Пневмоторакс

ПНЕВМОТОРАКСЪТ е още известен като колабирал бял 
дроб. Заболяването възниква, когато се акумулира въздух 
в пространството между белите дробове и гръдната 
стена. Този въздух избутва външната страна на белия 
дроб и той колабира. Пневмотораксът може да бъде с 
пълен белодробен колапс или колапс само на част от 
белия дроб. Етиологията на заболяването включва тъпо 
или проникващо нараняване на гръдния кош, определе-
ни медицински инвазивни манипулации или увреждане 
от основно белодробно заболяване. Нерядко се появява 
без очевидна причина. 

Симптомите включват внезапна болка в гърдите и задух. 
В някои случаи колапсът на белите дробове може да 
бъде животозастрашаващо събитие. Основни рискови 
фактори за пневмоторакс са тютюнопушене, генетична 
предразположеност, мъжки пол, предишна анамнеза за 
пневмоторакс. Пневмотораксът обикновено се диагно-
стицира с помощта на рентгенова снимка на гръдния 
кош. В някои случаи може да е необходима компютърна 
томография (CT), за да се осигурят по-подробни изо-
бражения. Ехографията е удобен и практичен метод за 
идентифициране на пневмоторакс.

 
Б. ПНЕВМОНИЯ

Пневмонията е остра инфекция на белодробния парен-
хим, която протича с поне два от симптомите: темпера-
тура, втрисане, остра кашлица, плеврални болки и задух. 
При аускултация се чуват крепитации, бронхиално диша-
не. Най-честият причинител е Streptococcus pneumoniae. 
Предразполагащи фактори са пушене, алкохол, нарко-
мания, ХОББ, диабет, имуносупресия. Пневмониите са 
много видове в зависимост от причинителя, засегнатата 
област от белите дробове, както и дали е вътреболнична 
пневмония или такава, придобита в обществото. Чести 
симптоми при физикалното изследване са тахикардия, 
тахипнея, притъпен перкутонен тон, липсващо дишане в 
засегнатата област/лоб.

В. ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Те са резултат от събиране на абнормно количество теч-
ност в плевралното пространство. Водещите причини за 

заболяването са ЗСН, пневмония, рак, БТЕ, вирус, цироза. 
Клиничната картина може да протече асимптомно или 
със задух, суха кашлица, гръдна болка, влияеща се от ди-
шането, симптоми на интоксикация. Обективни признаци 
се установяват при плеврален излив над 300 мл. Намален 
е гласовият фремитус, аускултира се плеврално триене и 
отслабено дишане. Задължително се провежда рентгено-
во изследване, торакоцентеза, с изследване на течността, 
след което се започва етиологично лечение. 

Г. БТЕ

Белодробният тромбемболизъм представлява запушване 
на клон на белодробната артерия или клонове, най-чес-
то от миграция на тромби, изхождащи от дълбоките вени 
на долни крайници или вени в тазовата област. Повече 
от 95% от БТЕ произлизат от вена поплитеа. Класическата 
триада на Вирхов представя и най-ясно механизмите, 
водещи до БТЕ: стаза, хиперкоагулация, съдово възпа-
ление. Рискът от БТЕ е пет пъти по-висок при бременни 
жени, три пъти по-висок при жени, употребяващи орални 
контрацептиви, както и е силно повишен при постме-
нопаузалната хормоно-заместителна терапия. БТЕ се 
дели на масивен, субмасивен и немасивен, поради което 
клиниката е различна: само диспнея, диспнея с кръво-
храк, плеврална болка.

Д. ПАНИК АТАКИ

Паническата атака е внезапен епизод на силен страх, 
който предизвиква тежки физически реакции, когато 
няма реална опасност или видима причина. Когато се 
появят пристъпи на паника, болният чувства загуба на 
контрол върху тялото си. 

Пристъпите на паника обикновено включват някои от 
тези признаци или симптоми: усещане за предстояща ги-
бел или опасност, страх от загуба на контрол или смърт, 
тахикардия, тахипнея, задух и стягане в гърлото, изпотя-
ване, гадене, болка в корема или главоболие, изтръпване. 
Предразполагащи фактори за отключване на паниче-
ските епизоди са марихуаната, алкохолът и пушенето. 
Най-силният тригер са наркотиците. n
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7 СИЛНО БОЛЕЗНЕНИ 
МЕДИЦИНСКИ СЪСТОЯНИЯ

1. НЕФРОЛИТИАЗА
Бъбречнокаменната болест е значително по-често срещана в страните с уме-
рен климат. Честотата на заболяването се увеличава с напредване на възрастта. 
Най-голям процент заболели се наблюдава във възрастта между 30 и 50 години. 
Начинът на хранене има значение за образуването на камъни в човешкия орга-
низъм. Богатата на белтъчини съставки храна е предразполагащ фактор за обра-
зуване на бъбречни камъни. Гаденето, повръщането, треската и кръвта в урината 
са чести. Болните са крайно неспокойни, не могат да стоят на едно място, защото 
никоя поза не облекчава болката. 

2.  РАЖДАНЕ
За някои жени силната болка в кръста е незабравим спомен от раждането. 
Болката достига своя връх по време на контракциите и продължава между тях. 
Понякога се причинява от позицията на главата на бебето, като задната част 
на главата се притиска в опашната кост на майката, но това не винаги е така. 
Немедикаментозните методи за облекчаване на болката на майката включват от-
далечаване от легнало положение, ходене и прилагане на противонатиск върху 
гърба, например с топка за тенис или топли компреси. Ако те не са достатъчни, 
опциите за облекчаване включват болкоуспокояващи или епидурален нервен 
блок с помощта на локална анестезия за изтръпване на зоната.

3.  ТРАВМА
"При огнестрелна рана или друга травма, внезапна и силна болка може да връх-
лети здрав човек до степен, която никога не е изпитвал", казва д-р Асокумар 
Буванендран, анестезиолог, специалист по медицина на болката в Медицинския 
център на Университета Ръш в Чикаго. "Острата болка провокира различни 
реакции на организма", казва Буванендран. Повишаването на кръвното налягане, 
ускореният пулс и дишането, движенията и позата на пациента разказват исто-
рията на силната болка. Но клиницистите трябва да разчитат на пациентите, за да 
преценят точно колко болка изпитват – следователно да „оцените болката си по 
скала от 1 до 10“.

1

2

3
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4,  ХЕРПЕС ЗОСТЕР
По-възрастните пациенти, които страдат от херпес зостер, може да пожелаят да се 
ваксинирани срещу херпес зостер, вирусът, който причинява варицела при деца и 
херпес зостер при възрастни хора. Освен обриви с всички видове обривни едини-
ци, пациентите с херпес зостер страдат от силна болка. Това се случва в части на 
тялото по протежение на нерва, наречени дерматоми. За съжаление, някои пациен-
ти развиват хронично състояние, наречено постхерпетична невралгия със симпто-
ми, включващи дълбока или пареща болка, изключителна чувствителност при допир 
и изтръпване в засегнатата област, което може да продължи с години, ако не се 
обърне внимание навреме. "Ранното лечение на херпес зостер може да помогне за 
предотвратяване на прехода от остра към хронична болка", казва Буванендран.

5.  ТРИГЕМИНАЛНА БОЛКА
 „Тригеминалната невралгия е периферна, мъчителна болка в лицето, която може да 
бъде предизвикана от безобидна стимулация – леко докосване, дъвчене, миене на зъ-
бите, измиване на лицето“, казва д-р Маги Ваунг, лекар в клиниката за тригеминална 
невралгия в Сан Франциско. Тъй като участващите нерви са компрометирани, вие сте 
все по-уязвими към леки видове възбуда. „Дори вятърът, който духа върху лицето ви, 
може да предизвика тази кратка, почти подобна на токов удар болка“, добавя Waung. 
Причините за това състояние включват компресия на тригеминалния нерв от арте-
рия в мозъка, травма на лицето или притискане на нерв от тумор. Често причината е 
неизвестна или „идиопатична“. Болката обикновено се усеща само от едната страна на 
лицето, обикновено долната част, но в някои случаи може да засегне и двете страни.

6 .  ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА
Тук няма изненада: възстановяването от операция може да бъде много болезнено. 
Някои процедури причиняват повече следоперативна болка от други. "Смяната 
на колянна става би се класирала близо до върха на списъка", казва Буванендран, 
поради цялото разрязване на костите. Следоперативната болка е основен проблем 
за болничните пациенти, които се възстановяват от операция на главата и шията. 
Сесиите с виртуална реалност биха могли да бъдат ключови в грижите за пациенти, 
страдащи от силни болки, предполага новаторско проучване. Пациентите включват 
такива, които са претърпели операция в чувствителни области като устната кухина , 
гърлото и шията, които се нуждаят от тъканна реконструкция или трахеостомия.

7 .  ОСТЕОАРТРИТ
Когато остеоартритът нахлуе в бедрата, коленете или раменете, всяко движение на 
тези стави причинява болка. Остеоартритът на големи стави е една от най-честите 
причини, поради които пациентите идват да търсят облекчаване на болката, казва 
д-р Марк Коулман, анестезиолог/лекар за лечение на болката и президент на кли-
ничните услуги за Националните центрове за гръбначен стълб и болка. Когато болка-
та затрудни хората да се движат, това ги излага на риск от други сериозни медицин-
ски състояния като сърдечни заболявания. Болката и неподвижността също могат да 
до при несат за проблеми с психичното здраве като тревожност и депресия. n
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ДЕКЕМВРИ

Лекарското  
прегряване  
 
Трите симптома,  
трите фази и  
трите лека 

В работата си американски учени, занимаващи се с темата за 
прегряването на лекарите, стигат до заключение, че сегашната 
здравна „система“ (термин, използван в много широк смисъл 
на думата) е токсична за работниците. Има изключения от тази 

тенденция – случайни групи или практики, които подкрепят здравето 
на лекаря. Това са т.нар. класически изключения, които доказват 
правилото. Една статистика си струва да се повтори:  
„Многобройни глобални проучвания, включващи почти всяка 
медицинска и хирургична специалност, показват, че приблизително 
един от всеки трима лекари изпитва прегаряне във всеки даден 
момент“. Истината е, че всеки на всяко работно място е изложен 
на риск от професионално прегаряне, а здравната среда е особено 
стресираща поради естеството на работата, естеството на „пациентите“ 
и начина, по който те биват „обслужвани“.  
Съществуват три основни енергийни категории, които трябва да имате 
предвид: Физическа енергия – вашето основно „станете и тръгнете“; 
Емоционална енергия – вашата способност да бъдете емоционално 
достъпни и състрадателни, и Духовна енергия – вашата връзка с целта 
във вашата работа, вашето „защо“.

КАКВИ СА ТРИТЕ СИМПТОМА ЗА ПРЕГРЯВАНЕ  
СРЕД ЛЕКАРИТЕ? 

Това са изтощението, цинизмът и съмнението. Тези симптоми на лекар-
ско прегаряне варират от ден на ден, от седмица на седмица, в зависи-
мост от това колко изтощаваща е вашата практика и дали презареждате 
в свободните дни. От изключителна важност е да „зареждате батериите“ 
всеки ден, в който не сте на работа, както и през свободните следобеди/
предиобеди.

Какви 

взаимоотношения, 

дейности, хобита, 

преживявания ви 

изграждат и ви карат 

да се усмихвате? 
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ПУЛМОЛОГИЯСЪВЕТ ОТ СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА

КОИ СА ТРИТЕ ФАЗИ НА ПРЕГРЯВАНЕТО?

Фаза 1: Прегряването и стресът варират от ден на ден и никога не 
ставате симптоматични (чувствате се разбити). Ето и нагледна диаграма 
на Фиг. 1. 

Във Фаза 2 чувствате симптомите (изтощени, цинични, неудобни) в 
различни количества (Фиг. 2). Делят се на три подкатегории:

 • Симптомите на прегаряне са само периодични и по-често се чувствате 
добре.

 • Забелязвате симптомите на лекарско прегаряне по-често. Само 
от време на време се чувствате в пълна сила и „нормалното си 
състрадателно аз“.

 • Изминало е много време, откакто сте се чувствали в пълна сила и 
въпреки това вие "правите най-доброто, което можете", опитвайки се 
да се убедите, че така се чувстват всички лекари.

Фаза 3 е критичен момент (Фиг. 3). Във фаза три попадате в опасната 
зона. Прегарянето сега оказва голямо влияние върху кариерата ви и 
качеството ви на живот извън медицината. Тук започвате да си мислите: 
„Не мога да продължавам така още дълго“ или „Трябва да намеря друг 
начин да си изкарвам прехраната скоро“.

 • Вашето изходно ниво е хронично симптоматично прегаряне на лекаря, 
понякога се потапяте в опасната зона. Забележете, никога не се възста-
новявате до нивото на енергия и състрадание „справям се добре“.

 • Нещо ще се счупи много скоро. Сериозно обмисляте да се откажете 
от медицината или вече сте го направили. Може да откриете, че се 
самолекувате с опиати или алкохол, да изпаднете в тежка депресия, 
бракът ви и други важни връзки да се влошат, здравето ви да се влоши. 
Колегите ви вероятно ви избягват. Почти сигурно се чувствате напълно 
изолиран и че никой не би могъл да разбере ситуацията ви.

Няма нулево състояние, защото няма начин да прекарате дори 
половин ден на работа без това да доведе до теглене от енергийната 
ви банкова сметка. Невъзможно. Всеки е изложен на риск през цялото 
време. И както показват проучванията, един на всеки трима лекари са 
симптоматични по целия свят, независимо от специалността.

ф и г у р а  1
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ЕТО И ТРИТЕ ЛЕКА НА ПРЕГРЯВАНЕТО:

СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Увеличаване на способността ви да устоявате на силите на прегарянето 
докато сте на работа е изключително важно. Знаете, че работното място 
ви изтощава, нека минимизираме щетите. Най-добре проучените методи 
обобщаваме като „Съчетанието“. Това е категория от редица различни 
умения, които ви позволяват да контролирате своите намерения, 
внимание и осъзнатост. 

Осъзнавате стреса, когато се появи, забелязвате негативните емоции, 
когато започнете да ги задържате и практикувате доказани техники, за 
да ги освободите на момента. Ефектът е, че се превръщате в „окото на 
бурята“ в офиса, а не в жертва на прегаряне на лекаря.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Излекуването на прегарянето със стъпката за възстановяване 
обикновено е свързано с ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛАНСА. Какво е 
важно за вас извън кариерата? Кои са тези неща, които ви изпълват 
и презареждат батериите ви? Сънят, доброто хранене и редовните 
упражнения са чудесно начало. Какви взаимоотношения, дейности, 
хобита, преживявания ви изграждат, карат ви да се усмихвате? 
Възстановяването също е свързано със създаването (и защитата) на 
границите между професионалния и личния ви живот. Това умение е 
абсолютно необходимо за предотвратяване на прегарянето на лекаря.

НАМАЛЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Това трето „лекуване“ на прегарянето е за намаляване на ежедневното 
ви излагане на изтощителните ефекти на работното ви място. 
Продължавайте да правите това, което правите сега само малко 
по малко, като непълно работно време, споделяне на работа и др. 
Променете стресовите фактори, които водят до прегряване на лекаря, 
без да сменяте работата си, променете начина, по който работите. 
Насочете се към онези аспекти от вашата практика, които намирате 
за най-изтощителни и ги преработете. Друг аспект в борбата с 
прегряването е да промените работата на позиция, която е по-малко 
стресираща в медицината.

Ако възнамеряваме да изградим стабилна защита срещу прегарянето 
на лекаря и да живеем възможно най-добрия живот, има смисъл да сме 
квалифицирани и да работим по проактивен план и в трите области – 
съпротива, възстановяване, намаляване на експозицията. n

ф и г у р а  3



ПУЛМОЛОГИЯ

1. Кой е основният рисков фактор за белодробния    
     карцином?

А. Азбест и други канцерогени

Б. Генетична предизпозиция

В. ХОББ

Г. Тютюнопушене

2 . Кое хематологично заболяване е причина за БТЕ?

А. Полицитемия вера

Б. Сърповидноклетъчна анемия

В. Левкемия

Г. Лимфом

3. Кой вид левкемия е най-агресивен  
     сред възрастните пациенти?

А. Остра миелобластна левкемия

Б. Хронична миелоцитна левкемия

В. Болест на Ходжкин

Г. Хронична лимфобластна левкемия

?
За всеки въпрос има по един 
верен отговор, посочете го.ТЕСТ
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А;
 3 

– 
А.
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